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АНОТАЦІЯ 

 

Пустовойт О.В. Інституційна обумовленість циклів економічного 

зростання. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки». – 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ, 2019. 

У дисертації запропоновано вирішення актуальної наукової проблеми, 

яка пов’язана з необхідністю пояснення емпіричних спостережень про 

дивергентний розвиток національних економік, їх нерівномірне зростання. 

Для здійснення таких досліджень науковці використовують теорію 

економічних циклів, яка має різні напрями розвитку. Однак сьогодні нова 

класична та нова кейнсіанська монокаузальні теорії, не дають змоги довести: 

чи притаманні економічні цикли для країн, які не входять до числа 

розвинених і не мають достатніх ресурсів для стимулювання технологічних 

чи інвестиційних змін? Також не можна вважати досконалими 

мультикаузальні теорії економічного циклу. За їх допомогою можна описати 

будь-які економічні коливання, але неможливо довести, що вони є 

циклічними, а не випадковими, які ніколи не повторяться в майбутньому. 

Для розширення пізнавальних можливостей теорії економічних циклів 

в дисертації розглянуто припущення, що роль динамічного елемента 

економіки, який зумовлює її періодичні коливання, можуть виконувати 

ринкові інститути. З метою обґрунтування цієї ідеї були зібрані теоретичні 

докази та емпіричні спостереження, які підтверджують, що інститути 

спроможні впливати на економічне зростання, але з часом їхня ефективність 

зменшується, а суспільство має обмежені можливості стосовно їх швидкого 

вдосконалення. Ці аргументи були використані для висунення гіпотези про 

існування економічних циклів, спричинених нелінійним впливом ринкових 

інститутів на сукупний попит і сукупну пропозицію в економіці. Гіпотезою 

передбачається, що періодичне реформування і вдосконалення ринкових 
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інститутів та їх поступове переродження спроможні спричиняти інституційно 

обумовлені цикли зростання. Їх назву утворюють два терміни. Зміст першого 

з них «інституційно обумовлені» вказує, що такі цикли моделюються як 

монофакторні явища, першопричиною яких є один чинник – інститути. Зміст 

другого – «цикли зростання» вказує на особливості підходу щодо їх 

дослідження. Ним передбачається, що спричинені інститутами коливання 

економічної активності моделюються за допомогою відносних показників, 

які відображають як темпи приросту економіки, так і рівень її відхилення від 

потенціального тренду зростання. 

Для доказу гіпотези був змодельований та описаний механізм впливу 

ринкових інститутів на зростання економіки. Це дало змогу зібрати 

аргументи, які теоретично підтверджують достовірність гіпотези. Зокрема, 

обґрунтовано, що в умовах недосконалої конкуренції виробництво нової 

продукції стримується через неабсолютну мобільність факторів виробництва 

(праці, землі, капіталу) в процесі їх нового виробничого комбінування. 

Факторну мобільність стримують переважно природні обмеження, які 

пов’язані з дією сил природи, технічні – з організацією виробництва, 

соціальні – з невизначеними очікуваннями учасників ринку щодо: 1) ризику 

втрати майбутніх доходів внаслідок опортуністичної поведінки окремих осіб, 

яка спрямована на здійснення нееквівалентного товарообміну, порушення 

прав власності на випуск продукції, нового перерозподіл факторних і 

похідних доходів на користь одного з власників виробничих ресурсів – 

найманих працівників, підприємців чи держави; 2) результативності 

майбутніх інвестиційних і споживчих витрат пов’язаних з виробництвом і 

придбання нових видів продукції, оцінка якої ускладнена браком інформації 

та когнітивних здібностей, які необхідні для виявлення дохідності майбутніх 

інвестицій і корисності товарів і послуг з новими властивостями.  

Зазначені невизначені очікування демотивують виробників долати 

природні та технічні обмеження мобільності факторів виробництва в процесі 

їх нового комбінування для збільшення випуску нових видів продукції. За 
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цих умов витрати робочого часу на виробництво однієї одиниці такої 

продукції збільшуються до величини, яку не спроможні компенсувати 

доходи від її продажу. 

Для регулювання обмежень факторної мобільності використовуються 

нематеріальні ресурси. У дисертації поняттям «нематеріальні ресурси» 

узагальнено економічні активи, що не мають фізичного або фінансового 

втілення та використовуються в економіці для усунення природних, 

технічних і соціальних обмежень мобільності факторів виробництва в процесі 

їх комбінування, який спрямований на випуск нових видів продукції. Це 

визначення дало змогу все різноманіття нематеріальних ресурсів 

систематизувати у межах видових груп, які утворюють в економіці шість 

основних видів нематеріального капіталу. 

Для зниження рівня природних і технічних обмежень факторної 

мобільності використовуються нематеріальні ресурси, що входять до складу 

людського, соціального, інформаційного і правового, організаційного 

капіталу та капіталу організаційної культури, соціальних обмежень – 

нематеріальні ресурси, що входять до складу інституційного капіталу. 

Встановлено, що інституційний капітал має властивість примножувати запаси 

всіх інших видів нематеріального капіталу.  

Основу інституційного капіталу складають такі нематеріальні ресурси, 

як ринкові інститути. Учасники ринку, здобувши інформацію про обмеження 

та стимули, які містяться в їхніх нормах, можуть здійснити достатньо точні 

передбачення стосовно майбутніх подій в економіці, оцінити пов’язані з 

ними ризики та прийняти раціональні адаптивні рішення. Причому в 

залежності від досконалості інституційних норм, такі рішення можуть як 

підсилювати, так і послаблювати економічну активність. 

Реформи, що спрямовані на вдосконалення ринкових інститутів, 

спроможні спричинити в економіці зростання факторної мобільності до 

рівня, за якого витрати робочого часу на випуск однієї одиниці нової 

продукції скорочуються до величини, яку спроможні компенсувати доходи 
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від її продажу. Унаслідок цього на ринку виникає сприятлива циклічна 

кон’юнктура для виробництва нових видів продукції. Збільшення їх 

продажу підвищує ефективність економіки та забезпечує прискорене 

економічне зростання за рахунок сукупної факторної продуктивності.  

Проте згодом темпи зростання випуску нових видів продукції 

починають зменшуватися через поступову ерозію норм ринкових інститутів, 

яка перетворює їх в інструмент збільшення соціальних обмежень факторної 

мобільності. Таке переродження ринкових інститутів призводить до 

початку зворотних процесів в економіці: зменшення факторної 

мобільності, уповільнення випуску нових видів продукції та її заміщення 

традиційною, зниження ефективності виробництва та темпів економічного 

зростання, виникнення рецесії.  

Теоретичне моделювання механізму впливу ринкових інститутів на 

зростання економіки дало змогу обґрунтувати, що соціальні обмеження 

факторної мобільності, ринкові інститути та кон’юнктура є неціновими 

чинниками, які періодично змінюють структуру сукупного попиту та 

сукупної пропозиції на користь традиційних або нових видів продукції. 

Унаслідок цього динаміка економіки стає нерівномірною та 

підпорядкованою інституційно обумовленим циклам зростання.  

Моделювання впливу соціальних обмежень факторної мобільності, 

ринкових інститутів та кон’юнктури на економічну активність в Україні 

дало змогу отримати емпіричні докази існування інституційно обумовлених 

циклів зростання. Зокрема: 

– виявлено, що в 1997–2015 роках в Україні мав місце інституційно 

обумовлений цикл зростання, що був започаткований реформами 1997–

1999 років, які зменшили в економіці соціальні обмеження факторної 

мобільності, серед яких домінували ті, що були спричинені масовою 

вимушеною та свідомою опортуністичною поведінкою учасників ринку при 

здійсненні товарообмінів; 
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– встановлено, що в 2005–2013 рр., через недосконалість ринкових 

інститутів, значна частина підприємців почала отримувати в зростаючих 

обсягах неправомірні додаткові доходи за рахунок порушення прав 

власності інвесторів на активи, створення корупційних схем у сферах сплати 

податків, державних закупівель та державної допомоги, тіньових схем щодо 

виплати заробітної плати, а також шляхом прихованого погіршення 

споживчих властивостей продукції. Масові випадки опортуністичної та 

перерозподільчої поведінки, демотивували учасників ринку долати природні 

та технічні обмеження факторної мобільності для розширення випуску нової 

продукції. Унаслідок цього ВВП України в середньому на рік втрачав близько 

4,2 % потенційно можливого приросту, який являв собою втрати добробуту 

суспільства, що виникали через уповільнення в економіці мобільності 

факторів виробництва; 

– обґрунтовано, що прискорення динаміки української економіки в 

межах нового інституційно обумовленого циклу зростання розпочнеться за 

умови здійснення інституційних реформ, спрямованих на зменшення 

соціальних обмежень факторної мобільності. Критеріями успішності реформ 

запропоновано обрати суттєвий поступ у вирішення трьох масштабних 

завдань: перерозподіл доходів бізнесу та держави на користь 

домогосподарств для збільшення їхнього попиту на інноваційну й якіснішу 

продукцію; підвищення рівня нецінової конкуренції між товаровиробниками; 

створення для них тривалих стимулів щодо інвестування в оновлення 

структури випуску продукції. 

Положення, висновки та рекомендації дисертації мають практичну 

значимість. Окремі з них були використані для підготовки науково-

аналітичних матеріалів ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України» (довідка від 3 квітня 2019 р. № 135-16/272) центральним органам 

державної влади України. 

Ключові слова: економічне зростання, цикли, очікування, 

невизначеність,  обмежена раціональність, інститути, мобільність факторів 



 7 

виробництва, кон’юнктура, сукупна продуктивність факторів виробництва, 

державне регулювання  

ANNOTATION 

Pustovoit O.V. Institutional conditionality of growth cycles. – Manuscript.  

Thesis for the degree of Doctor of Economics Sciences in specialty 08.00.01 

«Economic Theory and History of Economic Thought». – State Institution 

«Institute for Economics and Forecasting of National Academy of Sciences of  

Ukraine», Kyiv, 2019. 

The thesis proposes the solution of the actual scientific problem related to 

the necessity of explaining empirical observations about the divergent development 

of national economies and their uneven growth. To carry out such studies, 

scientists use the theory of economic cycles, which has different directions of 

development. Today, however, new classical and new Keynesian mono-causal 

theories make it impossible to prove the availability of economic cycles of 

countries that do not belong to the group of developed countries and lack sufficient 

resources to stimulate technological or investment change. Nor can the perfect 

multi-causal theories of the economic cycle be considered perfect. It is possible to 

describe any economic fluctuations, but it is impossible to prove that they are 

cyclical and not random and will never happen again in the future. 

In order to expand the cognitive possibilities of the theory of economic 

cycles, the thesis focuses on the role of market institutions, being the dynamic 

element of the economy and causing its periodic fluctuations. In order to 

substantiate this idea, theoretical evidence and empirical observations have been 

collected to confirm that institutions are capable of influencing economic growth, 

but over time, their effectiveness decreases, whereas society has limited capacity to 

improve them quickly. These arguments were used to hypothesize the existence of 

economic cycles caused by the nonlinear influence of market institutions on 

aggregate demand and aggregate supply in the economy. The hypothesis assumes 

that periodic reformation and improvement of market institutions and their gradual 

erosion are capable of leading to institutionally driven cycles of growth. Their 
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name is formed by two terms. The first one of these is "institutionally 

conditioned", indicating that such cycles are modeled as single-factor phenomena, 

the root cause of which is one factor - institutions. The second term - "cycles of 

growth" - indicates the peculiarities of the approach to their study. It assumes that 

economic activity fluctuations caused by institutions are modeled using relative 

indicators that reflect both the rate of growth of the economy and its level of 

deviation from the potential upward trend. 

To prove the hypothesis, the mechanism of influence of market institutions 

on economic growth was modeled and described. This allowed gathering 

arguments that theoretically confirm the hypothesis. In particular, in conditions of 

imperfect competition, output of new products is proved to be constrained by the 

absolute mobility of factors of production (labor, land, capital) in the process of 

their new production combination. Factor mobility is constrained mainly by natural 

limitations related to the action of forces of nature, technical mobility is 

constrained-by the organization of production, and social mobility is limited with 

uncertain expectations of market participants on: 1) the risk of loss of future 

income due to opportunistic behavior of individuals, aimed at non-equitable 

exchange of goods, violation of production ownership rights, a new redistribution 

of factor and derivative incomes in favor of one of the owners of production 

resources - employees, entrepreneurs or state; 2) the efficacy of future investment 

and consumer costs associated with output and the acquisition of new products, the 

assessment of which is complicated by the lack of information and cognitive 

abilities necessary to identify the profitability of future investments and the 

usefulness of goods and services with new properties. 

These uncertain expectations discourage entrepreneurs from overcoming the 

natural and technical constraints on the mobility of production factors they 

combine in order to increase the output of new products. Under these conditions, 

the time spent on output of one unit of such product increases to an amount that is 

can not be offset by revenue obtained after its sale. 
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Intangible resources are used to regulate factor mobility restrictions. In the 

thesis, the concept of "intangible resources" means economic assets that have no 

physical or financial embodiment and are used in the economy to eliminate the 

natural, technical and social restrictions on the mobility of production factors in the 

process of combining them, aimed at the release of new products. This definition 

made it possible to arrange all the diversity of intangible resources within type 

groups that form six major types of intangible capital in the economy. 

To reduce the level of natural and technical restraints of factor mobility are 

used the intangible resources, that are part of human, social, informational and 

legal, organizational cultural and organizational capital, of social restraints - 

intangible resources that are part of institutional capital. It has been established that 

institutional capital has the ability to create conditions for multiplying (decreasing) 

stocks of all other types of intangible capital. 

Market institutions, being intangible resources, make the basis of 

institutional capital. By learning about the constraints and incentives contained in 

their norms, market participants can make fairly accurate predictions about future 

developments in the economy, estimate their risks and make rational adaptive 

decisions. Moreover, depending on the flawlessness of institutional norms, such 

decisions can both enhance and weaken economic activity. 

The reforms which aimed on improving market institutions are capable to 

cause the increasing of the factor mobility in the economy to a level where the 

cost of working time for the production of one unit of new products is reduced 

to the amount that can compensate of its sales revenue. As a result, the market 

has a favorable conjuncture for the production of new products. Increasing its sales 

improve the efficiency of the economy and provides accelerated economic growth 

through total factor productivity. 

However, subsequently, the growth rate of output of new products begins 

to decrease due to the gradual erosion of market institutions, which transforms 

them into a tool of increasing the social restraints of factor mobility. Such 

changes in market institutions lead to reverse processes in the economy: 



 10 

reducing factor mobility, slowing down the release of new types of products and 

replacing them with traditional ones, reducing production efficiency and 

economic growth rate, and recession. 

The theoretical modeling of the mechanism of market institutions 

influence on the growth of the economy made it possible to substantiate that the 

social restraints of factor mobility, market institutions and the conjuncture are 

nonprice-level-determinants, which change the structure of aggregate demand 

and aggregate supply in favor of traditional or new products with better 

consumer properties. As a result, the dynamics of the economy become uneven 

and subject to institutionally determined growth cycles. 

The simulation of the impact of social restraints of factor mobility, market 

institutions and the conjuncture on economic activity in Ukraine has allowed the 

existence of the empirical evidence of institutionally driven growth cycles. In 

particular: 

- in 1997-2015, there proved to be an institutionally driven growth cycle, 

that was initiated by the economic reforms of 1997-1999, which reduced social 

restraints of factor mobility in the economy. Among the restraints the dominant 

ones were those caused by mass induced and conscious opportunistic behavior of 

market participants in the commencing of commodity exchanges. 

- in 2005-2013, a significant share of entrepreneurs proved to receive more 

and more illegal additional income from violation of investors’ rights on assets, the 

creation of corruption schemes in the areas of payment of taxes, public 

procurement and state aid, shadow schemes for wage payment, as well as through 

the hidden quality degradation of consumer properties of the product due to the 

imperfection of market institutes. Massive cases of opportunistic and redistributive 

behavior have discouraged market participants from overcoming natural and 

technical constraints on factor mobility to expand new product output. As a result, 

Ukraine's GDP was loosing about 4.2% of the potential growth annually. It was a 

loss of well-being of society caused by a slowdown of production factors mobility 

in the economy; 



 11 

- the acceleration of the dynamics of the Ukrainian economy within the 

framework of a new institutionally driven growth cycle is substantiated to begin 

with the implementation of institutional reforms aimed at reducing the social 

restraints of factor mobility. The criteria to assess the success of reforms are 

proposed to be chosen a significant progress in solving three large-scale tasks: 

redistribution of business and state income in favor of households to increase their 

demand for innovative and higher-quality products; increase the level of non-price 

competition between commodity producers; creating for them long-term incentives 

to invest in product profile upgrades. 

Keywords: economic growth, cycles, expectations, uncertainty, bounded 

rationality, institutions, mobility of factors of production, conjuncture, total factor 

productivity, state regulation. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. У сучасній світовій економіці процеси глобалізації 

та регіональної інтеграції створюють додаткові умови для розвитку 

міжнародної торгівлі, поглиблення економічних зв’язків між країнами, але не 

завжди сприяють вирівнюванню їхньої економічної динаміки. Це привернуло 

увагу науковців до дослідження феномена дивергентного розвитку. Окремі 

його особливості описані як «пастка бідності», «пастка неконвергентності», 

тенденція збільшення інституційного різноманіття господарських систем, їх 

здатність набувати нових властивостей залежно від характеру та 

інтенсивності перебігу внутрішніх змін. Проте набуті знання не дають змоги 

пояснити природу та механізми дивергентної динаміки економік. Унаслідок 

цього в науці накопичилась низка актуальних теоретичних проблем. Зокрема, 

досі не можуть пояснити нерівномірність економічного зростання країн в 

умовах вільного доступу до світових ринків передових технологій і 

фінансових ресурсів; різний вплив світових криз на динаміку економік; 

багатоваріантність та альтернативність їх розвитку; різношвидкісне 

економічне зростання постсоціалістичних країн, які напередодні ринкових 

трансформацій мали схожі стартові умови, цілі та інструменти формування 

ринків; наявність у країн, які не входять до числа розвинених, власних 

траєкторій довгострокового зростання.  

Тому, невирішеність фундаментальних теоретичних питань ускладнює 

розв’язання прикладних завдань. Це підтверджує досвід України. Зокрема, 13 

із останніх 29 років економіка перебувала в кризовому стані, 16 – у стані 

зростання. Без наукового пояснення цього феномена неможливо розробити 

стратегію майбутнього економічного розвитку країни, адже для її створення 

важливо знати: зміна криз та етапів піднесення стала ознакою впливу 

випадкових негативних і позитивних економічних шоків чи циклічних 

коливань виробництва навколо довгострокового тренду зростання? Якщо 

довести, що періоди криз і піднесення були випадковими подіями, то це 

означатиме, що в майбутньому їх неможливо ані передбачити, ані 
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регулювати за допомогою засобів державної політики. І навпаки, якщо 

довести, що економіка циклічно коливалася навколо довгострокового тренду 

зростання, – це відкриває шлях для пошуку важелів її регулювання в 

бажаному для суспільства напрямі.  

Однією з вагомих причин накопичення наведених теоретичних і 

прикладних проблемних питань є недостатньо досліджений вплив на 

дивергентну динаміку розвитку національних економік чинників 

циклоутворення. Методологічним підґрунтям їх аналізу слугує теорія 

економічних циклів, яка об’єднує різні напрями досліджень. Проте сьогодні 

ані нова класична, ані нова кейнсіанська монокаузальні теорії не дають 

науковцям змоги довести: чи притаманні економічні цикли країнам, які не 

входять до числа розвинених і не мають достатніх ресурсів для 

стимулювання позитивних технологічних шоків чи інвестиційної активності? 

Водночас за допомогою мультикаузальних теорій циклу можна описати 

періодичні коливання будь-якої економіки, але неможливо довести, що вони 

є циклічними, а не випадковими, що ніколи не повторяться в майбутньому. 

Стан наукового розроблення проблеми. Сучасний етап розвитку теорії 

про цикли започаткували американські економісти Ф. Кідланд і Е. Прескотт. 

У 1980-х роках вони розробити нову класичну теорію реальних економічних 

циклів, де як першопричину коливань сукупної пропозиції в економіці 

розглядали позитивні технологічні шоки. У 1980–1990-х роках частина 

економістів, відомих як «нові кейнсіанці» (Дж. Акерлоф, Б. Бернанке, 

Е. Вайс, Г. Менк’ю, Д. Ромер, М. Спенс, Дж. Стігліц, К. Шапіро), 

продовжили розроблення теорії економічних циклів, спираючись на ключові 

положення гіпотези Дж. Кейнса про коливання сукупного попиту через 

нестабільність інвестиційних витрат. У 1990-х роках розпочалося 

розроблення мультикаузальних теорій, де першопричинами економічних 

циклів розглядалися різні комбінації екзогенних та ендогенних чинників. Цей 

напрям досліджень розвивали американські економісти Ф. Котлер, Е. Петерс, 

С. Ромер, українські – Ю. Бажал, О. Бандура, А. Вдовиченко, 
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А. Гальчинський, А. Гриценко, Я. Жаліло, В. Подлєсна, І. Тараненко, 

російські – А. Бєлоусов, Л. Григорьєв, В. Дємєнтьєв, О. Замулін. 

Українські вчені здійснили дослідження, що створили наукове підґрунтя 

для формування нових підходів до аналізу чинників циклоутворення. 

Зокрема, вагомі результати представлені у працях В. Точиліна щодо 

закономірностей функціонування та інституційного розвитку ринків у 

країнах з перехідною економікою; О. Ватаманюка, А. Грималюка, 

Г. Пилипенко – стосовно обмежень, що ускладнюють прийняття рішень 

учасниками ринку; Т. Артьомової, Т. Гайдай, В. Дементьєва, В. Небрат – 

щодо підходів до дослідження властивостей ринкових інститутів; В. Гейця, 

Г. Глухої, С. Кожем’якіної, С. Корабліна, І. Крючкової, В. Сіденка, 

М. Скрипниченко, С. Шумської щодо чинників економічного зростання; 

В. Зянька, О. Москаленко, А. Сухорукова, Ю. Харазішвілі щодо механізмів та 

бар’єрів інноваційного розвитку в трансформаційній економіці. Істотний 

внесок у розроблення теорії інституційних змін та впливу інституційного 

середовища на економічний розвиток зробили В. Лагутін, В. Липов, 

І. Литвиненко, Г. Филюк, О. Шевченко, О. Яременко; у теоретичне 

обґрунтування макроекономічної динаміки та сучасних пріоритетів 

антикризового управління національною економікою – Д. Лук’яненко, 

І. Малий, І. Радіонова.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідної 

роботи відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків ДУ «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України» у межах тем: «Вплив світової 

кон`юнктури та інтеграційних процесів на розвиток базових ринків України» 

(№ ДР 0108U003637), особистий внесок автора – теоретичне обґрунтування 

доцільності дослідження ринкової кон’юнктури як композитного явища, що 

утворюють поточна та циклічна кон’юнктура; «Формування структури 

базових ринків України: державне регулювання в нових умовах лібералізації 

та протекціонізму в торгівлі» (№ ДР 0112U000045), особистий внесок автора 
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– систематизація базових інститутів внутрішнього ринку економіки, 

розроблення теоретичної моделі та методики оцінювання їх впливу на 

економічне піднесення; «Структурні зміни у світовій торгівлі як чинник 

розвитку внутрішнього ринку України» (№ ДР 0115U002690), особистий 

внесок автора – визначення пріоритетних напрямів державної політики щодо 

прискорення економічного зростання України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

теоретичне обґрунтування інституційного обумовлення циклічності 

економічного зростання країн та основних засад державного регулювання 

їхньої економічної динаміки. 

Для досягнення мети дослідження поставлено та вирішено такі завдання:  

– на основі критичного аналізу та систематизації підходів до 

трактування природи циклічності розкрити напрями розвитку теорій 

економічних циклів, оцінити їх можливості щодо пояснення нерівномірного 

зростання сучасних економік;  

– обґрунтувати перспективність та евристичний потенціал 

інституційного напряму розвитку теорії економічних циклів; 

– аргументувати нелінійний вплив на поведінку учасників ринку 

інститутів, що визначають в економіці структуру попиту та пропозиції; 

– змоделювати вплив інституційних змін на економічну активність;  

– поглибити розуміння зв’язків між циклоутворюючими чинниками: 

інститутами, економічними очікуваннями, факторною мобільністю, 

кон’юнктурою та уточнити понятійний апарат їх дослідження; 

– розкрити роль інститутів у системі нематеріальних ресурсів зростання 

економіки; 

– розвинути методологічні та методичні підходи до дослідження 

процесу циклоутворення; 

– створити прикладну модель, яка містить алгоритм дослідження 

реальних інституційно обумовлених циклів зростання; 
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– ідентифікувати в Україні фази перебігу інституційно обумовленого 

циклу зростання; 

– оцінити вплив циклу зростання на траєкторію довгострокової динаміки 

економіки; 

– встановити причини закінчення циклу зростання, входження 

економіки в кризовий стан та виходу з нього;  

– розробити наукові підходи до формування державної політики щодо 

започаткування в Україні нового циклу зростання.  

Об’єктом дослідження є цикли економічного зростання країн.  

Предметом дослідження є закономірності впливу ринкових інститутів 

на формування та перебіг циклів економічного зростання.  

Методи дослідження. Для аналізу розвитку теорії економічних циклів 

були використані такі методи дослідження: ретроспективний аналіз, 

поєднання логічного та історичного, індукції, дедукції та інші. 

Обґрунтування детермінуючої ролі ринкових інститутів у формуванні циклів 

економічного зростання, розроблення їх теоретичної та прикладної моделі 

було здійснено за допомогою методів наукового абстрагування, аналізу та 

синтезу, ієрархічного представлення елементів. Для виявлення та 

узагальнення особливостей перебігу інституційно обумовлених циклів 

економічного зростання країн були використані такі методи: системний, 

структурно-функціональний, порівняльний аналіз. Ідентифікація реальних 

інституційно обумовлених циклів зростання та передбачення їх перебігу в 

майбутньому ґрунтується на методах пізнання, що включають нормативний і 

позитивний, економіко-статистичний та ймовірнісно-статистичний аналіз.  

Інформаційною базою дослідження слугували наукові праці зарубіжних 

і вітчизняних учених, результати міжнародних науково-практичних 

конференцій, національне законодавство у сфері соціально-економічного 

розвитку, офіційні статистичні дані Державної служби статистики України, 

Національного банку України, Світового банку, Міжнародного валютного 

фонду, Євростату, аналітичні матеріали Світового економічного форуму, 
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Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України, Міністерства фінансів України.  

Наукова новизна одержаних результатів. Основні теоретичні та 

практичні результати дисертації, що характеризують її наукову новизну, такі: 

вперше: 

– обґрунтовано, що в економіці першопричиною процесу 

циклоутворення можуть слугувати не лише інвестиційні витрати, 

технологічні інновації, а й ринкові інститути, які, змінюючи економічні 

очікування, факторну мобільність та кон’юнктуру, нелінійно впливають на 

структурні перетворення в сукупному попиті та сукупній пропозиції на 

користь традиційних або нових видів продукції. Зростання (зменшення) 

виробництва останньої приводить до підвищення (зниження) рівня сукупної 

факторної продуктивності, доходів та економічної активності; 

– виявлено, що рівень мобільності основних факторів виробництва в 

процесі їх комбінування для випуску нових видів продукції визначається 

певними обмеженнями. Зокрема, природні обмеження пов’язані з дією сил 

природи, технічні – з організацією виробництва, соціальні – з невизначеними 

очікуваннями учасників ринку щодо ризику втрати (недоотримання) 

майбутніх доходів та результативності майбутніх інвестиційних і споживчих 

витрат;  

– встановлено, що в економіці для зменшення обмежень факторної 

мобільності використовуються капіталізовані нематеріальні ресурси. Їх склад 

систематизовано в межах шести видів нематеріального капіталу: людського, 

інституційного, соціального, інформаційно-правового, організаційного 

капіталу та капіталу організаційної культури. Надано докази, що 

інституційний капітал, зменшуючи соціальні обмеження факторної 

мобільності, має властивість створювати умови для примноження інших видів 

нематеріального капіталу, які учасники ринку використовують для подолання 

природних і технічних обмежень факторної мобільності; 
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– визначено нецінові чинники, які змінюють в економіці структуру 

сукупної пропозиції (очікування підприємців стосовно майбутніх доходів і 

результативності витрат, пов’язаних з випуском нової продукції; ринкові 

інститути, що зменшують невизначеність зазначених очікувань; мобільність 

факторів виробництва у процесі їх комбінування для випуску нової 

продукції; сприятлива кон’юнктура для продажу нової або традиційної 

продукції) та сукупного попиту (очікування споживачів стосовно майбутніх 

доходів і результативності витрат, пов’язаних із придбанням нової продукції; 

ринкові інститути, що зменшують невизначеність зазначених очікувань; 

сприятлива кон’юнктура для купівлі нової або традиційної продукції; 

удосконалено: 

– методологію дослідження процесу циклоутворення в частині 

використання інституційного аналізу. Аргументовано, що періодичні 

реформи, спрямовані на вдосконалення ринкових інститутів, та поступова 

ерозія (переродження) їхніх норм спроможні підсилювати або послаблювати 

дію всіх інших нецінових чинників структури сукупного попиту і сукупної 

пропозиції та слугувати першопричиною початку і закінчення інституційно 

обумовлених циклів зростання економіки; 

– систематизацію інститутів, які регулюють соціальні обмеження 

факторної мобільності в економіці. Запропоновано виокремити серед 

інститутів базові, що зменшують невизначеність очікувань учасників ринку 

стосовно: по-перше, ризику втрати (недоотримання) майбутніх доходів у 

сфері обміну (інститути оцінювання властивостей продукції, власності, 

нагляду за дотриманням ринкових угод, грошей) та у сфері розподілу 

(інститути, що регулюють факторні та похідні доходи працівників, 

підприємців і держави); по-друге, результативності майбутніх інвестиційних 

витрат у сфері виробництва нової продукції (інститути виводу на ринок нової 

продукції, ціноутворення на неї, нецінової конкуренції, кооперації 

виробничих зусиль щодо створення зразків нової продукції) та традиційної 

продукції (інститути входу на ринок та виходу з ринку, ціноутворення на 
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традиційну продукцію, цінової конкуренції, економічної концентрації), а 

також витрат у сфері споживання (інститути, що визначають права покупців 

стосовно отримання інформації про властивості продукції, її повернення в 

разі потреби продавцю);  

– визначення змісту поняття «мобільність факторів виробництва». Його 

запропоновано вживати для характеристики не лише можливостей різних 

видів ресурсів змінювати сферу свого застосування, а й швидкості утворення 

нових факторних комбінацій, яка в економіці визначає рівень витрат 

робочого часу щодо виведення на ринок нової продукції; 

– трактування поняття «кон’юнктура» в частині можливостей його 

застосування для характеристики не лише умов, подій, обставин на ринку, а й 

пріоритетів ринкового вибору покупців і продавців. Зокрема, їх вибір щодо: 

1) обсягу купівлі-продажу продукції, який сформувався під впливом цін і 

нецінових чинників сукупного попиту й сукупної пропозиції, узагальнено 

поняттям «поточна (фонова) кон’юнктура»; 2) обсягу купівлі-продажу нової 

та традиційної продукції, який сформувався під впливом змін в очікуваннях 

щодо майбутніх доходів і витрат, узагальнено поняттям «циклічна 

кон’юнктура». Складову циклічної кон’юнктури, що формується на ринках 

традиційної продукції, узагальнено поняттям «проста кон’юнктура», на 

ринках нової продукції – поняттям «структурна кон’юнктура». Встановлено, 

що структурна й проста кон’юнктури постійно перебувають у зчепленому 

(заплутаному) стані, коли покращення однієї з них неодмінно 

супроводжується погіршенням іншої. Унаслідок цього в економіці 

періодично зростають цінові стимули щодо виробництва нових або 

традиційних видів продукції;  

набули подальшого розвитку: 

– наукові підходи до систематизації (на основі поділу на описові та 

аналітичні, моно- чи мультикаузальні), періодизації розвитку (відповідно до 

гіпотез про першопричини циклоутворення) теорій економічних циклів та 

критичної оцінки їх пізнавальних можливостей щодо пояснення 
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нерівномірного економічного зростання країн, які не входять до числа 

розвинених і не мають достатніх ресурсів для стимулювання позитивних 

технологічних шоків чи інвестиційної активності; 

– обґрунтування взаємозв’язку між інституційними змінами та 

макроекономічною динамікою. Наведено докази, що в 1997–2015 рр. в 

Україні мав місце інституційно обумовлений цикл зростання. Він був 

започаткований реформами 1997–1999 рр., які зменшили в економіці 

домінуючі соціальні обмеження факторної мобільності, спричинені масовою 

опортуністичною поведінкою учасників ринку при здійсненні товарообмінів. 

Виявлено, що внаслідок циклічних коливань економіка України набула 

власну траєкторію довгострокового зростання; 

– ідентифікація детермінант закінчення інституційно обумовленого 

циклу зростання. Встановлено, що в 2005–2013 рр. в Україні – через 

недосконалість ринкових інститутів – окремі підприємці почали отримувати 

неправомірні додаткові доходи в зростаючих обсягах за рахунок порушення 

прав власності інвесторів на активи, створення корупційних схем у сферах 

сплати податків, державних закупівель та державної допомоги, тіньових схем 

щодо виплати заробітної плати, а також шляхом прихованого погіршення 

споживчих властивостей продукції. Подібні випадки опортуністичної та 

перерозподільчої поведінки погіршували економічні очікування учасників 

ринку, демотивували їх долати природні та технічні обмеження факторної 

мобільності для розширення випуску нової продукції, що стало причиною 

уповільненого зростання економіки;  

– розкриття механізмів посткризового відновлення економіки. Виявлено, 

що в Україні інфляційне знецінення факторів виробництва впродовж кризи 

2014–2015 рр. зумовило скорочення реальних витрат підприємств на їх 

закупівлю, що дало підприємцям змогу отримати додаткові доходи, 

започаткувати інвестиційні проєкти та підвищити рівень заробітної плати. 

Доведено, що знижений рівень виробничих витрат, який став чинником 
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зростання економіки в 2016–2019 рр., є недостатньою умовою для 

розширення випуску нових видів продукції, початку нового циклу зростання;  

– наукове бачення шляхів започаткування нового циклу зростання 

економіки. Обґрунтовано, що в Україні прискорене циклічне економічне 

зростання розпочнеться за умови зменшення соціальних обмежень факторної 

мобільності за допомоги інституційних реформ, спрямованих на вирішення 

трьох масштабних завдань: перерозподілу доходів бізнесу та держави на 

користь домогосподарств для збільшення їхнього попиту на інноваційну та 

якіснішу продукцію; підвищення рівня нецінової конкуренції між 

підприємцями; створення для них середньо- та довгострокових стимулів 

щодо інвестування в оновлення випуску продукції. 

Практичне значення одержаних результатів. Положення, висновки та 

рекомендації дисертації мають практичну значимість і можуть слугувати 

методологічною та методичною основою для дослідження та державного 

регулювання середньострокового економічного зростання. Окремі з них були 

використані для підготовки науково-аналітичних матеріалів ДУ «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України» (довідка від 03.04.2019 р. № 135-

16/272) центральним органам державної влади України (додаток А). Зокрема, 

такі матеріали використали у своїй роботі: Секретаріат Кабінету Міністрів 

України (лист № 7555/0/2-13 від 06.06.2013 р.); Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України (лист № 4323-06/27606-03 від 29.08.2016 р., лист 

№ 3612-06/10612-07 від 11.04.2016 р., листи № 3012-06/2335-07 від 

21.01.2019 р. та № 3012-06/44626-07 від 05.12.2017 р. Департаменту 

економічної стратегії та макроекономічного прогнозування, лист № 4202-

06/38143-12 від 01.11.2013 р. Департаменту європейської інтеграції); 

Антимонопольний комітет України (лист № 142-29/09-5168 від 

23.05.2013 р.). 

 Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

апробовано на таких міжнародних наукових конференціях: «Перспективи 

стабільного економічного розвитку та економічної безпеки: світовий досвід 
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та вітчизняні реалії» (м. Запоріжжя, 2019 р.); «Фінансові механізми 

інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції» 

(м.Київ, 2018 р.); «Проблеми та перспективи розвитку економіки України» 

(м. Київ, 2017 р.); «Євроінтеграційні та глобальні аспекти економічного 

розвитку України» (м. Київ, 2017 р.); «Національні особливості та світові 

тенденції управління та адміністрування на макро- , мезо- і макрорівнях 

економіки» (м. Дніпро, 2017 р.); «Проблеми та перспективи розвитку 

економіки в контексті євроінтеграційних процесів» (м. Запоріжжя, 2017 р.); 

«Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність» (м. Полтава, 

2017 р.); «Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на 

інноваційних засадах» (м. Львів, 2017 р.); «Економічні проблеми сучасності 

та стратегії інноваційного розвитку економіки» (м. Львів, 2016 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано наукові праці 

загальним обсягом 64,95 друк. арк. (додаток Б), з них одна індивідуальна 

монографія (24,25 друк. арк.), розділи в 4 колективних монографіях (16,91 

друк. арк.), 25 одноосібних статей у провідних наукових журналах (23,39 

друк. арк.), 2 одноосібні публікації тез доповідей в матеріалах конференцій 

(0,4 друк. арк.). 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотацій, вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний 

обсяг дисертаційної роботи становить 451 сторінку друкованого тексту, що 

містить анотації на 10 сторінках, список публікацій автора дисертації на 4 

сторінках, 8 таблиць, одна з яких займає окрему сторінку, 21 рисунок, 4 

додатки на 16 сторінках. Список використаних джерел налічує 340 

найменувань на 35 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ: ЕТАПИ ТА НАПРЯМИ 

РОЗВИТКУ 

1.1. Описові та наукові теорії: складові елементи та принципи побудови 

Кожна галузь науки зароджувалась у вигляді описових теорій, у межах 

яких учені накопичували та систематизували спостереження про зовнішні 

прояви тих чи інших явищ. Наприклад, упродовж XVII–XVIII ст. у фізиці 

вчення про електрику формувалась виключно у вигляді описових теорій. 

Перші наукові теорії про електричний струм виникли лише в XIX ст. Їх появу 

пов’язують з іменем Дж. Томсона, який пояснив струм як рух електронів та 

Е. Резерфорда, який описав їх місце в структурі атома.  

Як і декілька століть тому, сьогодні в усіх галузях знань описові теорії 

мають право на життя. Вони відкривають шлях для емпіричних досліджень, 

які можуть мати наукову цінність і визнаватися внеском у науку як мінімум у 

двох випадках. Зокрема, якщо ці дослідження вперше описують явище, яке 

ще не було виявлено науковцями, або якщо такі дослідження підтверджують 

чи спростовують здатність тих чи інших наукових теорій точно відображати 

довколишню реальність. 

Описові теорії мають властивість до розвитку, тому що за їхньою 

допомогою науковців намагаються пізнати суть явищ, докладніше їх вивчити 

під різними кутами зору за допомогою нових фактів, точніших оцінок. З 

часом масив спостережень, що накопичений в межах описових теорій, учені 

починають використовувати для формування наукових теорій. 

Ознакою наукових теорій є те, що вони в будь-який момент можуть 

бути спростовані новими спостереженнями. Теорії, котрі не можна 

перевірити та спростувати емпіричним шляхом, напевно, правильно було б 

іменувати здогадками, істинність яких неможливо довести. 

Уся економічна наука частково є описовою, тому що вона пояснює 

зібрані спостереження про господарське життя людей. Дослідження його 
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закономірностей науковці часто починають з рівня теорії, а потім 

підтверджують отриманий результат емпіричними даними. Цей підхід до 

пізнання явищ іменується як гіпотетичний або метод дедукції. Він 

передбачає організацію наукового пошуку від абстрактного до конкретного 

поетапно в певній послідовності. Спочатку дослідник висуває наукову 

гіпотезу, за допомогою якої він пояснює наявні спостереження про те чи 

інше явище. Після цього, на основі гіпотези він розробляє теоретичну модель 

досліджуваного явища у вигляді складових елементів, які, взаємодіючи між 

собою, забезпечують його розвиток у часі. Для того, щоб описати реальне 

явище за допомогою кількісних оцінок, передбачити його майбутній 

розвиток, учений теоретичну модель перетворює в прикладну та 

використовує її для досліджень і підтвердження правильності гіпотези, яка 

після її загального визнання перетворюється в наукову теорію. Спробуємо 

уточнити окремі етапи дедуктивного методу дослідження. 

1. Формування гіпотези дослідження. В економічній науці процес 

формування гіпотези починається з постановки проблеми, котру породжує те 

чи інше економічне явище, збору випадкових спостережень про чинники, які 

гіпотетично можуть впливати на його розвиток, інтуїтивного вибору серед 

них тих, що можуть мати між собою причинно-наслідкові зв’язки. За 

підсумком цих розумових операцій дослідник формує наукову гіпотезу про 

те, який чинник або яка їх комбінація можуть бути першопричиною 

виникнення явища, тобто фактично визначає його природу.  

Наукову традицію дослідження природи явищ, напевно, варто 

пов’язувати з іменем давньогрецького вченого Арістотеля, який за 

допомогою цього терміна описував те перше, що дано і слугує «началом», 

завдяки якому з'ясовується багато що з шуканого. Зокрема, він писав, що слід 

намагатися «переслідувати» кожне [начало] тим шляхом, який відповідає 

його природі, і потурбуватися про правильне виділення [начал]: адже вони 

[начала] мають величезний вплив на все подальше [1].  
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Підхід Арістотеля до вивчення природи явищ майстерно використав 

Адам Сміт – видатний шотландський філософ, один із засновників класичної 

політичної економії. У перших рядках своєї всесвітньовідомої книги 

«Дослідження про природу і причини багатства народів» він висунув 

гіпотезу, що щорічна праця кожного народу являє собою первісний фонд, 

який дає йому всі необхідні для існування та зручностей життя продукти, а 

потім навів чисельні докази на користь її безпомилковості.  

Намагаючись глибше пізнати досліджувані явища, сучасні економісти 

постійно уточнюють зміст поняття «природа». Наприклад, сьогодні частина 

українських економістів доводить, що природу явища визначають економічні 

інтереси людей, які причетні до нього [2]. За всієї оригінальності цього підходу 

варто зауважити, що економічні інтереси різних груп суспільства складно 

піддаються моделюванню, а знання про них – емпіричній перевірці. 

Дещо незвичайний погляд на природу явищ запропонувала українська 

вчена-економіст Т. Артьомова. Вона висловила припущення, що поняття 

«природа» варто розглядати як трансцендентальне. За його допомогою 

доцільно не характеризувати, а пізнавати явища та феномени оточуючої 

реальності. З цієї позиції зміст поняття природа можна розглядати в 

потрійній єдності природа-єство – природа суть (буття взагалі) – природа 

іпостась (обличчя, образ, форма) [3, с. 6].  

Якщо дотримуватися наукового підходу Т. Артьомової, то можна 

стверджувати, що природу явища безпосередньо не можна спостерігати, тому 

що це поняття узагальнює певний спосіб сприйняття та вивчення реальності. 

Для кращого розуміння поняття «природа», його доцільно порівняти з таким 

трансцендентальним поняттям, як «час». Наприклад, частина сучасних 

фізиків доводять, що часу не існує, тому що факт його існування не 

підтверджено експериментально [4]. Незважаючи на це люди оперують цим 

поняттям, тому що здатні сприймати зміни в довколишній реальності лише 

через призму часу. Зокрема, якби економісти відмовились від припущення, 
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що економічна діяльність здійснюється в часовому вимірі, то вони не змогли 

б її описати та спрогнозувати за допомогою кількісних оцінок. 

Якщо врахувати те, що пояснення природи явища – це не що інше, як 

спосіб його сприйняття та вивчення, то можна стверджувати, що зміст 

поняття «природа» може бути різним залежно від кута дослідження обраного 

об’єкта. У дисертації підтримується точка зору, котра була сформована 

Арістотелем і з часом отримала розвиток в роботах А. Сміта та дослідників 

економічних циклів. Згідно з уявленнями останніх, дослідити природу 

економічного циклу означало – виявити першопричину виникнення, що 

обумовила закономірності його перебігу в майбутньому.  

2. Створення теоретичної моделі явища. За допомогою наукової 

гіпотези економісти створюють теоретичну модель досліджуваного явища, 

тобто його розумову конструкцію, уявний спрощений образ. Основне 

призначення такої моделі полягає в тому, щоб логічно й несуперечливо 

пояснити закономірності розвитку в часі об’єкта дослідження. Залежно від 

наукової гіпотези, теоретична модель може бути одно- або багатопричинною, 

тобто моно- або мультикаузальною.  

В економічній науці створення мультикаузальних моделей – це процес 

прикладного макроекономічного проектування взаємодії певної комбінації 

чинників та оцінки синергії їхнього впливу на властивості об’єкта 

дослідження. Сьогодні окремі економісти схиляються до думки, що 

мультикаузальні моделі дають змогу найточніше описувати реальність і тому 

з ними варто пов’язувати майбутнє економічної науки [5, с. 77]. Проте, цей 

підхід до моделювання явищ не є бездоганним, тому що він пов'язаний з 

необхідністю вирішення окремих складних завдань.  

По-перше, визначати комбінацію найвпливовіших чинників, взаємодія 

яких повторюється. Річ у тім, що чинників, які спроможні впливати на 

розвиток явища, може виявитися занадто багато: від зміни клімату на Землі до 

помилкових рішень окремих підприємців щодо здійснення тих чи інших видів 

економічної діяльності. Будь-яку випадкову комбінацію чинників не можна 
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обрати об’єктом дослідження та моделювання, тому що наука здатна 

пояснювати та передбачувати лише те, що з часом виникає повторно. 

По-друге, знаходити способи оцінки підсумкової дії всіх 

найвагоміших чинників. Зробити це інколи досить складно, тому що 

величина впливу кожного з них на досліджуване явище може змінюватися 

в часі від нейтральної до домінуючої під впливом низки випадкових подій. 

В одні періоди це може бути засуха або паніка на валютному чи 

фондовому ринку, в інші – швидкість зміни науково-технічного прогресу, 

розвитку держав – торговельних партнерів чи конкурентів, зрушення в 

системі світових цін, організації світового господарства або в очікуваннях 

населення країни тощо.  

З наведеного випливає, що на шляху створення мультикаузальних 

теоретичних моделей економічних явищ існує немало труднощів. Зважаючи 

на них можна припустити, що, напевно, не менш перспективним може 

виявитися напрям досліджень, який передбачає моделювання однієї 

першопричини, яка запускає механізм змін у структурних динамічних 

елементах явища та його властивостях. І вже потім – моделювання змін у цих 

властивостях під впливом випадкових екзогенних чинників.  

3. Створення прикладної моделі явища. Усі теоретичні моделі, 

незалежно від їхньої наукової витонченості та досконалості, дають змогу 

лише логічно пояснити розвиток досліджуваних явищ. Проте такі моделі не 

дають можливості розпізнавати та описувати ці явища в реальному житті на 

прикладі окремих економік. Для виконання цього завдання науковці змушені 

теоретичні моделі трансформувати в прикладні, які яка містить алгоритм 

упорядковування зібраних спостережень про досліджувані явища. 

Проте процес перетворення теоретичної економічної моделі в 

прикладну є достатньо складним і має свою послідовність. Зокрема перш ніж 

його розпочати, варто чітко сформувати уявлення про основне призначення 

майбутньої прикладної моделі, тобто про її місію.  
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Наступним важливим кроком на шляху перетворення теоретичної 

моделі в прикладну є вибір наукового підходу до дослідження, на якому має 

ґрунтуватися модель, для того, щоб вона виконала свою місію. Науковий 

підхід, який базується на певних принципах, правилах, методах, вихідних 

положеннях пізнання, зазвичай, узагальнюються в економічній науці 

терміном «методологія створення алгоритму дослідження». Опис такої 

методології здійснюється у вигляді логічної схеми, яка відображає 

послідовність етапів аналізу подій, які, маючи між собою причинно-

наслідкові зв’язки, забезпечують розвиток досліджуваного явища. 

Вибір зазначеної методології – це формування уявлення вченого про 

зовнішнє середовище досліджуваного явища, його структурні динамічні 

елементи, причинно-наслідкові зв’язки між ними, першопричини їх нових 

комбінацій і взаємодій, які змінюють властивості об’єкта дослідження. Рівень 

досконалості методології визначається її спроможністю слугувати засобом 

пізнання та пояснення змін у властивостях явища, що підлягає вивченню.  

Математичний підхід до розрахунку оціночних показників, які 

використовуються для опису змін у структурних динамічних елементах і 

властивостях явища, вчені, як правило, узагальнюють терміном «методика 

дослідження». При її виборі варто враховувати той факт, що прямим 

спостереженням піддаються далеко не всі економічні явища та їхні 

структурні елементи. Для опису серед них тих, що не виявляють себе 

видимими ознаками, тобто мають латентний (прихований) характер, 

економісти використовують різноманітні опосередковані спостереження та 

оціночні показники. Це означає, що кожне економічне явище може мати 

множину описів реального існування, що здатні уявно відтворювати його з 

різною похибкою. 

Коротко підсумовуючи, можна сказати, що виявлені відмінності між 

описовими та науковими економічними теоріями, принципами їх побудови 

будуть використані в цьому та наступних розділах дисертації для 

дослідження історії становлення сучасної теорії економічних циклів, 
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обґрунтування доцільності інституційного напряму її розвитку, доказу його 

спроможності розширити наукові знання про причини нерівномірного 

зростання сучасних економік.  

1.2. Ранні описові теорії економічних циклів 

Наука про економічні цикли зароджувалася у вигляді описових теорій. 

У центрі уваги їхніх розробників були чисельні приклади нерівномірного 

зростання національних господарств, де періоди прискореного розширення 

товарного виробництва та торгівлі змінювалися різкими спадами, котрі 

супроводжувалися банкрутством підприємств, зростанням безробіття, 

падінням рівня цін, зменшенням доходів населення тощо. Усю сукупність 

цих негативних явищ економісти узагальнили терміном «криза». Руйнівні 

наслідки криз стали викликом для вчених і спонукали їх вдатися до 

досліджень. Спробуємо коротко хронологічно описати цей процес. 

Численні торгові кризи фактично змусили в другій половині XIX ст. 

науковців розпочати дослідження майже містичної таємниці їх виникнення  

у країнах-лідерах того часу. Першу працю, де були зібрані, описані та 

узагальнені факти про майже двохсотлітню історію торговельних криз, 

пов’язують з іменем французького економіста Клемента Жугляра. У 1860 р. 

він видав монографію «Про торгові кризи і про їх періодичне повторення  

у Франції, в Англії і в Сполучених Штатах». У ній К. Жугляр зробив 

абсолютно нове наукове припущення, що господарське життя країн 

коливається, проходить нерівномірно, після кожного періоду його активізації 

обов’язково настає період спаду, який супроводжується кризовими явищами 

в промисловості та торгівлі.  

Наведене вище припущення дало змогу К. Жугляру вперше поглянути 

на кризу як на певний етап нерівномірного зростання економіки, після якого 

розпочинається її відновлення. Зважаючи, що періоди піднесення, кризи та 

відновлення періодично повторюються, він узагальнив їх за допомогою 

терміна «цикл» (лат. cyclus від давньогрецького kuklos – коло), який в науці 

використовується для опису постійних повторень послідовних 
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взаємопов'язаних подій, явищ, процесів. Свою уявну модель перебігу циклу 

К. Жугляр описав за допомогою трьох послідовних фаз зростання економіки : 

процвітання, криза, ліквідація. Доказом правильності цієї моделі слугували 

емпіричні дані про те, що епохи пожвавлення, процвітання і високих цін 

змінюються кризами, а за ними на декілька років наступає пригнічений стан 

економіки та період низьких цін, зниження рівня банківського відсотка та 

накопичення заощаджень. При цьому він вказував, що єдиною причиною 

криз є період процвітання, під час якого розпочинається процес зростання 

рівня цін, який з часом різко припиняється [6, с. 610–612].  

К. Жугляр не увійшов в історію економічної думки як основоположник 

наукової теорії економічних циклів. Його висновок про те, що причини 

циклічності зростання промисловості та торгівлі безпосередньо зв’язані з 

періодичними ціновими сплесками та спадами, які спричиняються 

коливанням запасів банківських резервів, величини відсоткової ставки та 

обсягів комерційного кредитування, не пройшов перевірку часом. Проте 

К.Жугляра заслужено можна вважати розробником першої описової теорії 

про економічні цикли. Його основний науковий здобуток полягав у тому, що 

він уперше зумів узагальнити факти існування періодичних торгових криз і 

дійти висновку, що вони є складовою ланкою масштабнішого явища – 

циклічного зростання промисловості та торгівлі. З цього випливало, що 

торгові кризи є не випадковими, а закономірними явищами, які можна 

передбачати. Останнє К. Жугляр довів на практиці.  

Ідея К. Жугляра про періодичні коливання господарського життя країн 

була визнана значною частиною економістів, котрі згодом розширили 

дослідження з цієї проблематики. Проте в другій половині XIX ст. такі 

наукові праці залишалися ще переважно випадковими, другорядними та 

страждали поверхневою описовістю. Незважаючи на це, ознакою визнання 

внеску К. Жугляра в науку можна вважати той факт, що до цього часу в 

економічній літературі середньострокові (7–11 років) коливання виробництва 

в економіках часто іменують циклами Жугляра. 



 37 

Після К. Жугляра науковці висунули нові гіпотези, які пояснювали 

причини виникнення економічних циклів. Показовими в цьому контексті 

можна вважати дослідження англійського економіста Джона Мілльса, які 

мають певну наукову вагу навіть з позиції сьогодення. Відзначимо, що за 

визнанням авторитетних учених, в останньому десятилітті ХІХ ст. 

Дж. Мілльс мав, можливо, найбільший вплив на розвиток наукової думки в 

Англії про економічні цикли.  

Оригінальність наукових ідей Дж. Мілльса полягала в тому, що він 

запропонував розглядати десятилітні проміжки між великими торговими 

кризами як нормальні цикли розвитку кредиту. Це дало йому змогу ввести в 

економічну науку поняття «кредитний цикл» і започаткувати відмінну від 

поглядів К. Жугляра альтернативну традицію поділу циклу на фази та 

висловити припущення про можливість впливу інститутів на його розвиток.  

У 1867 р. Дж. Мілльс підготував доповідь про кредитні цикли та 

походження торгової паніки. У ній він запропонував перебіг кредитного 

циклу вивчати в межах чотирьох фаз: крах, депресія, пожвавлення, ажіотаж 

(або період паніки, період, що йде за панікою, період зворотного руху і 

період спекуляції). Крім того він висловив припущення про те, що причини 

торгових криз не криються в недосконалості економічних інститутів. 

Дж. Мілльс доводив, що чинники торгових криз занадто глибокі й складні, 

щоб їх можна було позбутися за допомогою законодавчих маніпуляцій у 

сфері грошового обігу. Він схилявся до думки, що питання про торгові 

коливання тісно пов’язані  з  пізнання закономірностей  людської  

свідомості [7, c. 348–351]. 

Для того щоб краще зрозуміти, чому ранні теорії доцільно відносити до 

описових, а не наукових, їх варто узагальнити у вигляді певних напрямів 

досліджень, за допомогою яких економісти намагались пізнати причини 

періодичної зупинки зростання товарного виробництва та виникнення криз.  

Перший напрям досліджень розвивався в межах теорій, які зупинку 

зростання товарного виробництва та кризи пов’язували з періодичним 
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«браком» ринку для збуту всієї виробленої продукції. Ці теорії пояснювали, 

чому під час економічного зростання попит на ринку країни починав 

відставати від пропозиції, що призводило до надвиробництва та зупинки й 

банкрутства підприємств. Серед причин відставання попиту вчені називали: 

уповільнення темпів зростання заробітної плати та прибутків у міру того, як 

ринки насичуються товарними запасами (С. Сісмонді); періодичне 

вивільнення робочої сили з підприємств через зростання її продуктивності 

під впливом технічних удосконалень (К. Родбертус).  

Другий напрям досліджень розвивався в межах теорій, які 

нерівномірність зростання товарного виробництва пов’язували з періодичним 

впливом на нього природних сил. Найбільш відомою серед них була теорія  

В. Джевонса про коливання урожайності під дією десятилітніх циклів  

активності Сонця. 

Третій напрям досліджень розвивався в межах теорій, які зупинку 

зростання товарного виробництва та кризи пояснювали періодичним 

зменшенням кількості металевих (золотих, срібних) грошей у банках, що 

унеможливлювало розширене кредитування промисловості та торгівлі. Серед 

причин відпливу металевих грошей за кордон учені називали такі: великі 

обсяги зовнішньої торгівлі (Е. де Левеле), перевищення імпорту над 

експортом через підвищення внутрішніх цін на продукцію під час 

економічного зростання та неможливості її збуту за кордоном (К. Жугляр). 

Четвертий напрям досліджень розвивався в межах теорій, які 

зупинку зростання товарного виробництва та кризи пояснювали 

психологічними чинниками, котрі періодично руйнували господарське 

життя країни. Серед них учені називали такі: схильність населення до 

заощадження, що призводить до переповнення ринку (Т. Мальтус); 

помилки психологічного характеру, що притаманні господарюючим 

особам: сприятливі умови породжують оптимізм, оптимізм породжує 

безрозсудність, котра веде до стагнації (Дж. Мілльс); земельні спекуляції 
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(Г. Джордж); періодична надмірна довіра, котра викликає різке 

розширення кредиту та підвищення цін (А. Маршалл). 

Перші три з наведених вище напрямів розвитку теорій про 

першопричини економічних циклів були ретельно вивчені та перевірені 

Михайлом Туган-Барановським – всесвітньовідомим українським ученим-

економістом кінця ХІХ та початку ХХ ст., який поєднував наукову діяльність 

з роботою в Уряді Української Народної Республіки (1917–1919), де він 

обіймав посади генерального секретаря (міністра) фінансів, а згодом радника. 

У своїй монографії «Промислові кризи в сучасній Англії, їх причини і вплив 

на народне життя», яка була вперше видана в 1894 р., М. Туган-Барановський 

переконливо довів, що гіпотези, котрі лежали в основі всіх зазначених теорій, 

не підтвердилися ні статистичними спостереженнями, ні логікою доказу.  

Четвертий з наведених вище напрямів розвитку теорій про 

першопричини циклів був вивчений та описаний професором Гарвардського 

університету (США) Елвіном Хансеном у книзі «Економічні цикли та 

національний дохід»», котра була опублікована в 1951 р. і до цього часу 

вважається однією з кращих робіт, присвячених історії формування 

економічної думки про цикли. У ній він навів чисельні докази того, що 

припущення про психологічні причини циклів не пройшли перевірку часом.  

Підсумовуючи, можна сказати, що в XIX ст. перші спроби науковців 

дослідити природу економічних циклів виявилися не зовсім вдалими. 

Причини цього крилися в помилковій гіпотезі дослідження. Вона будувалась 

на припущенні, що циклічні коливання торгівлі та промислового 

виробництва існують тому, що їх зростання періодично переривають кризи. 

У розумінні розробників ранніх теорій пізнати природу циклів означало 

виявити причини криз. Пошук зазначених причин зводився до аналізу 

останніх подій, які передували кризам. Проте кризи кожний раз виникали під 

дією нової комбінації подій і цим емпірично спростовували розроблені теорії 

економічних циклів.  
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Вийти з цього зачарованого кола наукових невдач можна було 

шляхом зміни гіпотези досліджень, спрямування її на пошук відповіді  на 

запитання: чому в країнах розпочинається зростання виробництва, які 

рушійні сили цього процесу і чому з часом вони вичерпуються, 

спричиняючи економічний спад? Для того щоб поставити ці проблемні 

питання, на теорію економічних циклів потрібно було поглянути дещо з 

іншого боку, а саме як на складову теорії економічного зростання. Першим 

це зробив М. Туган-Барановський, який розпочав пошук першопричини 

зростання та спаду економіки і завдяки цьому увійшов в історію як 

основоположник наукової теорії про економічні цикли.  

Історія розвитку перших наукових уявлень про економічні цикли 

показала, що в науці нічого не відбувається безглуздо, тому що позитивний  

і негативний результат досліджень відкриває шлях до нових пошуків та 

відкриттів. Ранні роботи про природу економічних циклів були підготовлені 

кращими науковцями другої половини XIX ст. Вони започаткували новий 

напрям досліджень, який передбачав збір, узагальнення, опис та пояснення 

фактів про циклічність зростання товарного виробництва в економіках.  

Палітра численних думок про першопричини економічних циклів 

була свідченням того, що наука про них спочатку розвивалася шляхом «проб 

і помилок», тобто постійного висунення та перевірки нових гіпотез про 

можливі причини циклічних коливань економік. Необхідність перевірки 

нових гіпотез про цикли спонукала науковців збирати дедалі більше 

спостережень. Узагальнюючи їх, вони зробили важливі наукові висновки. 

Перший з них полягав у тому, що наукове пояснення економічних циклів не 

може здійснюватися на основі випадкових катастрофічних подій на кшталт 

війн, засух, повеней, землетрусів, епідемій тощо. Другий – цикли не 

повторюються в чітких часових межах, але їх перебіг має одні й ті ж 

закономірності, які можна описати за допомогою певних фаз, які послідовно 

змінюють одна одну.  
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У межах описових теорій про економічні цикли розпочався процес 

кристалізації спеціальної термінології. Зокрема, для опису припливів і 

відпливів господарського життя вчені спочатку використовували терміни 

«цикл» (К. Жугляр), «кредитний цикл» (Дж. Мілльс), «торговий цикл» 

(А. Маршал). Згодом при створенні наукових теорій про економічні цикли, 

поряд з терміном «торговий цикл» (Р. Харрод, Дж. Хікс), науковці почали 

використовувати такі, як: «промисловий (капіталістичний) цикл» (М. Туган-

Барановський), «промислові коливання» (А. Пігу, Д. Робертсон), «циклічні 

коливання» (С. Кузнець) «торгово-промисловий цикл» (Г. Кассель), «бізнес-

цикл» (У. Мітчел, Й. Шумпетер), «економічний цикл» (А. Афталіон), «цикл 

кон’юнктури» (М. Кондратьєв). У сучасній науці терміни «економічний 

цикл» та його синоніми «діловий цикл», «бізнес-цикл» використовуються для 

опису на основі різних методологій періодичних коливань економічної 

активності в країнах. Для виокремлення особливостей цих методологій 

науковці почали використовувати терміни «класичний цикл», «цикл 

економічного зростання», «цикл темпів економічного зростання». Два 

останні з них свідчать, що теорія економічних циклів стає складовою 

частиною теорії економічного зростання.  

Розробники описових теорій також започаткували процес пошуку 

показників, які дають змогу не лише описувати економічні цикли, а й 

передбачати їх розвиток в майбутньому. Зокрема, К. Жугляр описав 

емпіричну закономірність, що торговим кризам обов’язково передує зупинка 

процесу зростання рівня цін. Високу прогностичну функцію цього 

випереджального показника він довів на практиці, передбачаючи високі 

ризики виникнення торговельних криз. Сьогодні економісти використовують 

дещо схожу емпіричну закономірність, згідно з якою входження економіки в 

стан нульового зростання є ознакою високої ймовірності початку в ній 

кризових явищ та рецесії.  

Крім того, використаний розробниками описових теорій метод 

дослідження криз шляхом аналізу останніх подій, які їм передували, отримав 
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подальший розвиток. Наприклад, у сучасній науці метод аналізу за 

останньою подією, що змінила явище, широко використовується для 

пояснення непередбачуваності розвитку динамічних систем. Він базується на 

припущенні, що основною причиною непередбачуваності є накопичення в 

системі критичного рівня диспропорцій, за якого виникає її колапс.  

1.3. Ретроспективний огляд наукових теорій економічних циклів 

Процес накопичення економічних фактів, їх систематизації, уточнення 

наукових термінів, розробки оціночних показників не може продовжуватися 

безкінечно. У підсумку, це, як правило, приводить одного або декількох 

науковців до створення наукової гіпотези, що дає змогу аргументовано 

пояснити закономірності розвитку того чи іншого економічного явища. 

Емпірична перевірка наукової гіпотези відкриває шлях до її широкого 

визнання вченими та перетворення в наукову теорію. З її появою в науці 

формується напрям регулярних економічних досліджень, який може 

розвиватися десятиліттями, до появи іншої наукової теорії, що дасть змогу 

точніше описати досліджуване явище та сформувати новий напрям 

досліджень. Так, крок за кроком, економічна наука поступово нагромаджує 

нові знання про довколишню реальність та вдосконалює методи її вивчення. 

Відзначимо, що наукова теорія може існувати у вигляді однієї або 

декількох розумових конструкцій, які дають змогу науковця описувати одне 

й те саме явище під різним кутом зору. Останнє характерне для сучасної 

теорії економічних циклів. Такий її стан означає, що сучасні вчені, як і 

покоління науковців минулого та позаминулого століть, перебувають у 

пошуку підходів до створення наукової теорії, що дасть змогу точніше 

описувати економічні цикли в національних економіках. Спробуємо 

дослідити, як розпочинався цей пошук.  

Класичні теорії. Усі авторитетні історики, які досліджували розвиток 

світової економічної думки, першу наукову теорію про економічні цикли 

зазвичай пов’язували з іменем Михайла Туган-Барановського. Як уже 

зазначалося, результати своїх досліджень він представив науковій спільноті у 
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монографії «Промислові кризи в сучасній Англії, їх причини і вплив на 

народне життя» (1894). У 1901 р. її було видано німецькою, пізніше 

французькою та англійською мовами. Потім книга уточнювалася та 

доповнювалася новими фактами і витримала багато перевидань. При 

підготовці її третього видання М. Туган-Барановський зазначав, що 

складність дослідження економічних циклів полягає не в пошуку подій, які 

можуть спричинити кризи, а в поясненні того факту, що кризи відбуваються 

не в будь-який момент, а через певні проміжки часу, періодично [8, с. 258].  

Таке розуміння мети дослідження економічних циклів дало змогу 

М. Туган-Барановському зосередити свої зусилля на пошуку чинника, що міг 

періодично створювати сприятливі або несприятливі умови для розширення 

промислового виробництва в національному господарстві. Дію такого 

чинника економісти образно порівнюють з коливаннями годинникового 

маятника. Якщо зміни в чиннику відбуваються в одному напрямі, то він 

створює сприятливі умови для зростання виробництва та торгівлі, в іншому – 

непереборні бар’єри. 

Сучасною мовою коротко суть гіпотези М. Туган-Барановського 

можна подати так: економічні цикли спричиняються одним із чинників, 

який має нелінійний вплив на зміну сукупної пропозиції в економіці. На 

думку М. Туган-Барановського, роль такого чинника міг виконувати 

основний капітал. Як відомо, зростання його запасу приводить до 

збільшення потенційного обсягу товарного виробництва в країні. Проте 

існує межа, після якої нарощування запасу основного капіталу, тобто 

зведення будівель та споруд і закупівля машин та обладнання, призводить 

не лише до втрати темпів зростання виробництва, а й початку кризи.  

Довести нелінійний вплив основного капіталу на економічну діяльність 

М. Туган-Барановський зміг за допомогою зібраних спостережень, котрі 

свідчили про активізацію економічного життя в Англії в роки посиленого 

накопичення основного капіталу, та його спад – у період зупинки цього 

процесу. Вивчаючи цю закономірність, він дійшов висновку, що зростання 



 44 

запасу капітальних благ у промисловості відбувається за рахунок вільного 

банківського позичкового капіталу. У міру того, як він накопичується в 

банківських установах, його ринкова вартість у вигляді позичкового відсотка 

починає зменшуватися. Згодом його величина падає до рівня, за якого 

підприємці масово починають кредитуватися в банках для здійснення 

інвестицій в основний капітал своїх підприємств. Спочатку ця діяльність 

активізується в галузях, які випускають засоби виробництва, а потім – в 

суміжних та тих, які забезпечують виробництво споживчої продукції.  

Вичерпання капіталу у банках спричиняє зростання його ринкової 

вартості, збільшення позичкового відсотка та подорожчання кредитних 

ресурсів, які спрямовуються на закупівлю інвестиційної продукції. Унаслідок 

цього кожна додаткова одиниця основного капіталу в промисловості зростає 

в ціні. Це зменшує попит на засоби виробництва та збільшує їх товарні 

запаси на ринках. З цього моменту в економіці розпочинається процес 

перевиробництва всіх видів капітальних благ. Підприємства, які їх 

випускають, починають зупинятися, а їхні працівники скорочувати споживчі 

витрати. Це призводить до загального надвиробництва в економіці та 

зупинки інвестиційного процесу. Він не зможе відновитися до того часу, 

поки банки знову не збільшать запас позичкового капіталу до рівня, за якого 

його ринкова вартість почне зменшуватися, що дасть змогу підприємцям 

робити банківські запозичення для інвестування в основний капітал.  

Виявлення наведених вище закономірностей дало змогу  

М. Туган-Барановському переконливо пояснити послідовність перебігу фаз 

піднесення, кризи та застою промислового циклу, який у його пізніх роботах 

отримав назву «капіталістичний цикл». Зокрема, промислове піднесення він 

розглядав як період активного інвестування в промисловість внаслідок 

збільшення заощаджень, вільного банківського капіталу та зменшення 

позичкового відсотка. Промисловий застій вчений пов’язував із зупинкою 

інвестиційної діяльності та початком процесу збільшення запасу позичкового 

капіталу. З цього приводу він писав, що період зростання промислового 
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виробництва – це час перетворення позичкового капіталу через процес 

інвестування в промисловий, застою – це час накопичення позичкового 

капіталу в економіці [6, 601–603; 8, с. 291–300].  

Промислові кризи М. Туган-Барановський пояснював інерційністю 

інвестиційної діяльності в економіці. Зокрема, він доводив, що у період 

піднесення процес виробництва машин та обладнання набуває максимальних 

обертів. Додаткові обсяги їх випуску спрямовуються на створення нових 

заводів, збільшення виробництва будівельних матеріалів, покращення 

транспортного сполучення за рахунок побудови нових залізничних доріг, 

кораблів тощо. Після скорочення запасу позичкового капіталу банків та 

подорожчання банківських кредитних ресурсів попит на інвестиційну 

продукцію починає зменшуватися. Проте інвестори не можуть моментально 

вилучати капітал з галузей, які її випускають. Тому вони вимушено 

продовжують випуск капітальних благ, що, в кінцевому підсумку, 

призводить до надвиробництва, занепаду промисловості й торгівлі та 

виникнення криз.  

Витоки концепції циклу М. Туган-Барановського окремі вчені 

пов’язують з марксизмом. Глибоко не вникаючи в наукові суперечки з цього 

приводу, зазначимо, що К. Маркс не розробляв теорію економічних циклів, а 

кризи розглядав як наслідки існування суперечності між працею та 

капіталом, яка спричиняє скорочення рівня споживання, бідність народних 

мас та падіння норми прибутку. Це означає, що в його теорії кризи – це 

проблема структурна, а не циклічна. Водночас К. Маркс був автором 

далекоглядного передбачення про те, що коливання економіки може 

спричиняти процес масового оновлення основного капіталу, який періодично 

зношується та морально застаріває впродовж певних періодів часу [9, с. 208]. 

Ця, безумовно, плідна ідея була використана наступними поколіннями 

вчених. Наприклад, відомий англійський економіст Рой Форбс Харрод зміну 

попиту на капітал в економіці пов’язував з періодичним утворенням 

надлишкових застарілих виробничих потужностей [10, с. 131].  
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Разом з тим нескладно помітити, що К. Маркс нерівномірність 

інвестиційного процесу в економіці пояснював періодичною фізичною та 

моральною зношеністю основного капіталу, а М. Туган-Барановський – 

періодичним накопиченням запасу позичкового капіталу в банківських 

установах та коливанням рівня позичкового відсотка. Як бачимо, погляди 

цих вчених щодо причин нерівномірного накопичення запасів основного 

капіталу в національних господарствах суттєво різнилися.  

Авторитетний історик економічної думки Марк Блауг відмічав, що з 

появою в наприкінці ХІХ та на початку ХХ ст. робіт К. Жугляра,  

М. Туган-Барановського, А. Шпітгофа, А. Афталіона, а згодом У. Мітчела, 

Р. Хоутрі, Д. Робертсона, А. Пігу починається систематичне дослідження 

економічних циклів [11, с. 623]. Пов’язана з ними тематика із побічної 

перетворилася в одну з основних у наукових працях провідних економістів 

світу. Проте загальний розвиток теорії економічних циклів відбувався в 

напрямі, який запропонував М. Туган-Барановський. Свідченням тому 

можуть слугувати численні спроби науковців розширити коло чинників, які 

здатні змінювати інвестиційну активність та запас основного капіталу в 

економіці. Спробуємо навести окремі серед них.  

Значний внесок у розвиток теорії економічного циклу зробили 

представники австрійської школи. Вони висунули оригінальну ідею про те, 

що період активної інвестиційної діяльності може бути штучно продовжений 

після вичерпання накопиченого запасу позичкового капіталу в економіці. 

Додатковим джерелом кредитних ресурсів банків може слугувати 

фідуціарний кредит (кредит, що видається банком шляхом випуску 

інструментів, котрі не мають покриття). Засновником цього напряму 

досліджень був австрійський економіст Людвіг фон Мізес. Він пояснював 

інвестиційні буми розширенням кредитів, які надають банки за рахунок 

фідуціарних засобів обігу, тобто не забезпечених грошима розписок і 

вкладів, а кризи – припиненням такої діяльності [12, c. 58–70].  
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Цей науковий підхід отримав подальший розвиток у роботах одного із 

найвідоміших представників австрійської школи Фрідріха Авґуста фон 

Гайєка. Він доводив, що вливання нових грошей (банківська кредитна емісія) 

в економіку створює штучний імпульс для інвестицій в основний капітал. 

Такий імпульс може підсилюватися через ефект «примусового заощадження», 

що виникає внаслідок зростання рівня цін під дією банківської кредитної 

емісії та відставання від нього ставки заробітної плати робітників. Це 

призводить до збільшення доходів банкірів та підприємців, їхніх 

можливостей щодо кредитування та розширення інвестиційної діяльності. 

Ф. Гайєк доводив, що створення банками штучних стимулів для інвестування 

лише тимчасово продовжує зростання товарного виробництва й віддаляє у 

часі його неминучий спад та депресію [13, с. 161–166]. Частина сучасних 

економістів продовжує розвивати цю ідею. Так, іспанський економіст 

Х. Уерта де Сото доводить, що спроби створення капіталомісткої виробничої 

структури за рахунок не добровільних заощаджень, а банківської кредитної 

емісії, приречені на невдачу й неодмінно закінчуються поверненням назад та 

економічними кризами і спадами [14, с. 312]. 

Інший напрям розвитку теорії промислового циклу  

М. Туган-Барановського запропонував німецький економіст Артур 

Шпітгоф. Він висунув блискучу ідею про те, що накопичення запасів 

позичкового капіталу в банках продовжується до того моменту, поки в 

економіці не виникне критична кількість технічних досягнень та винаходів, 

які спроможні збільшити продуктивність основного капіталу. Пояснити це 

припущення можна так. Якщо в економіці не накопичений певний рівень 

досягнень та винаходів, то технічна досконалість та продуктивність засобів 

виробництва залишається незмінною. За цих умов у підприємців немає 

необхідності нарощувати запас основного капіталу, тому що кожна нова 

одиниця, котра додається до наявних капітальних благ, буде зменшувати їх 

граничну продуктивність до нуля.  
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Ситуація в економіці кардинально змінюється, коли в ній назбирається 

достатня кількість технічних удосконалень, які, за влучним висловом 

А. Шпітгофа, збільшують «відро капіталоутворення» та викликають 

необхідність його заповнення. З цього моменту розпочинається період, коли 

запаси позичкового капіталу починають активно інвестуватися в економіку, 

тому що під впливом технічних досягнень та винаходів продуктивність 

основного капіталу починає різко зростати. Це обумовлено тим, що технічно 

вдосконалені машини і обладнання дають змогу виробляти більше продукції 

з одиниці сировинних ресурсів і цим забезпечувати зростання товарного 

виробництва та доходів підприємців. Після заміни старого обладнання 

технічно вдосконаленим необхідність у нарощуванні основного капіталу 

знову зникає, тому що кожна додаткова одиниця засобів виробництва почне 

зменшувати їхню граничну продуктивність. Унаслідок цього попит на 

інвестиції та капітал починає зменшуватися, що призводить до зупинки 

зростання  економіки. А. Шпітгоф також не відкидав можливість, що 

економічне зростання країни може припинитися через вичерпання запасу 

позичкового капіталу банків та подорожчання банківських кредитних 

ресурсів [7, с. 381].  

Наведений вище науковий підхід отримав новий розвиток у роботах 

австрійського й американського економіста, професора Гарвардського 

університету Йозефа Алоїза Шумпетера. Він зробив суто теоретичне 

припущення щодо природи економічних циклів, яке і сьогодні має широку 

підтримку серед економістів. Зокрема, Й. Шумпетер висловив ідею про те, 

що накопичені запаси позичкового капіталу інвестуються в економіку в 

періоди, коли під впливом технічних досягнень та винаходів зростає не лише 

продуктивність основного капіталу, а й активізуються підприємницькі 

здібності людей щодо виводу на ринки нових зразків продукції, 

запровадження нових форм організації бізнесу та відкриття нових ринків 

збуту («творче руйнування» економічної рівноваги). Комбінацію всіх цих 

факторів виробництва Й. Шумпетер узагальнив новим поняттям 



 49 

«нововведення». Як відомо, зростання якості капіталу та розширення 

функцій підприємців в економіці є чинниками, котрі забезпечують зростання 

товарного виробництва. Тому, згідно з гіпотезою Й. Шумпетера, 

нововведення спроможні активізувати процес інвестування в економіку. І 

навпаки, після впровадження нововведень у підприємців зникають мотиви 

інвестувати в основний капітал та можливості виконувати функції новаторів. 

Унаслідок цього зростання товарного виробництва зупиняється. Це дало 

підставу Й. Шумпетеру розглядати економічний цикл як прилив та відлив 

нововведень [15, с. 159, 406–407].  

Процес творчого збагачення теорії промислового циклу М. Туган-

Барановського продовжили інші видатні вчені. У їхніх роботах нерівномірне 

зростання економік пояснювалося періодичною зміною таких параметрів: 

запасу основного капіталу в промисловості під впливом норми відсотка 

(Г. Кассель); норми доходу на інвестиції (К. Віксель, І. Фішер); структури 

споживчого попиту на користь нових товарів (А. Афталіон), очікувань 

додаткових прибутків від нових капіталовкладень (А. Пігу). Унаслідок цього 

в науці була сформована класична школа дослідження економічних циклів. 

Основні напрями її розвитку докладно дослідив американський економіст 

Г. Хаберлер у своїй відомій монографії «Процвітання і депресія. 

Теоретичний аналіз циклічних коливань», що вийшла в світ 1937 р.[16]. 

Економістів-класиків об’єднувало те, що вони були однодумцями в 

розумінні принципів функціонування економік. Зокрема, на початку ХХ ст. 

науковці дотримувалися погляду, що ринки країн є конкурентними та 

рівноважними економічними системами, де рівень виробництва визначається 

винятково величиною сукупної пропозиції продукції [6. с, 612, 614], яка може 

змінюватися під впливом певних нецінових чинників. У свою чергу сукупний 

попит не впливає на обсяги випуску товарів і послуг, тому що він увесь час 

залишається стабільним, якщо державні фінансові інституції не змінюють 

пропозицію грошей в економіці. Коли зазначене правило порушується, й 

держава починає збільшувати кількість грошей, то це призводить до 
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зростання рівня цін та падіння купівельної спроможності учасників ринку. 

При цьому реальний сукупний попит залишиться незмінним і таким, що не 

впливає на економічне зростання країни.  

Унаслідок того, що економісти-класики були однодумцями в розумінні 

принципів функціонування економік, їхні теорії економічних циклів не 

заперечували, а доповнювали одна одну. Довести це можна шляхом їх 

об’єднання в одну теоретичну конструкцію, основу якої утворюють ідеї 

М. Туган-Барановського про періодичні коливання запасу основного капіталу 

в економіці. Така операція дасть змогу отримати класичну теоретичну 

модель, де будуть узагальнені уявлення частини видатних учених початку 

ХХ ст. про економічні цикли. Спробуємо створити таку модель.  

Фаза зростання. В економіці вона розпочинається із накопичення 

великих запасів банківського позичкового капіталу та нових відкриттів і 

винаходів. Це дає змогу зменшити відсоткову кредитну ставку та сформувати 

умови для запровадження нововведень у процес виробництва. Дешеві 

кредити дають змогу підприємцям зменшити витрати на придбання засобів 

виробництва та нарощування запасів основного капіталу. Водночас 

упровадження ними нововведень змінює якість основного капіталу. Його 

оновлення на передовій технологічній основі спричиняє зменшення витрат на 

виробництво продукції. Це дає поштовх для збільшення випуску товарів і 

послуг в економіці. Цей процес також стимулює банківська кредитна емісія 

за рахунок фідуціарних засобів обігу, яка створює штучний імпульс для 

збільшення інвестицій в основний капітал. 

З часом запаси банківського позичкового капіталу та нововведень 

починають вичерпуватися. У першому випадку це призводить до зростання 

позичкового відсотка та подорожчання капіталовкладень, у другому – до 

зупинки процесу якісного оновлення засобів виробництва. Внаслідок цього 

дохід на інвестиції в основний капітал починає зменшуватися до нуля, що 

робить інвестиційний процес економічно невигідним. Проте підприємці не в 

змозі миттєво вилучити інвестиції з процесу виробництва та припинити 
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випуск продукції. Вони змушені його продовжувати, що спричиняє 

перевиробництво та вихід ринку економіки із рівноважного стану.  

Фаза кризи. Фінансова система неспроможна тривалий час створювати 

штучні стимули для інвестування в економіку та маскувати наростання 

диспропорцій між товарним виробництвом і споживанням. У певний момент 

добігає кінця інерційність інвестиційної діяльності щодо розширення 

товарного виробництва, тому що пропозиція продукції починає суттєво 

перевищувати попит. Спочатку це призводить до зростання товарних запасів 

у торгівлі, неплатежів та завмирання ділової активності, а потім до 

перевиробництва та виникнення паніки на товарних і фінансових ринках. 

Унаслідок цього на ринку національної економіки процес зростання 

пропозиції продукції зупиняється. Це викликає хвилю банкрутств 

підприємств і банків та рух економіки до нового рівноважного стану, за якого 

будуть усунуті диспропорції між виробничими можливостями суспільства та 

його купівельним потенціалом. 

Фаза депресії. Під час цієї фази інерційно продовжуються економічні 

процеси, пов’язані зі спадом торгівлі, банкрутством підприємств, 

збільшенням безробіття, падінням доходів і зростанням бідності. Проте ці 

явища не можуть продовжуватися тривалий час, тому що в конкурентній 

економіці позичковий відсоток, ціни та заробітна плата є гнучкими. 

Внаслідок зупинки інвестиційного процесу, попит на банківський позичковий 

капітал зменшується, що неодмінно приведе до зниження рівня відсоткової 

ставки. Унаслідок неможливості продати свої товари підприємці почнуть 

знижувати ціни, що спричинить падіння їхнього рівня в економіці. Для 

відновлення власних доходів виробники зменшать рівень заробітної плати 

найманих працівників і за рахунок цього почнуть наймати додаткову робочу 

силу. У кінцевому підсумку гнучкість позичкового відсотка, цін та заробітної 

плати забезпечить відновлення рівноважного стану в економіці, повну 

зайнятість та відповідний їй рівень товарного виробництва. Подальше 

накопичення запасів банківського позичкового капіталу та нових відкриттів і 
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винаходів дадуть поштовх для зародження фази зростання вже нового 

економічного циклу.  

Наведена теоретична модель дає підстави стверджувати, що наукова 

теорія М. Туган-Барановського була проривом у розумінні циклів і на 

декілька десятиліть вперед визначила магістральні напрями їх теоретичних і 

прикладних досліджень.   

Кейнсіанська та неокейнсіанська теорії. Історія свідчить, що наукове 

життя теорій, як правило, є достатньо коротким. Вони залишаються 

затребуваними лише до того часу, поки дають змогу вченим коректно 

описувати досліджувані явища та передбачати їхній розвиток у майбутньому. 

Така доля спіткала й класичні теорії економічних циклів, які виявилися 

абсолютно непридатними для пояснення Великої депресії 1929–1939 рр. – 

наймасштабнішої економічної кризи, яку коли-небудь зазнавали 

капіталістичні економіки.  

Як уже зазначалося, класичні теорії циклів будувались на припущенні, 

що ринок є конкурентною системою, що здатна самостійно упорядкувати 

господарське життя країни. В економіці попит на продукцію є стабільним і 

таким, що не спливає на рівень виробництва. У разі надвиробництва товарні 

ціни неодмінно мають знизитися, що автоматично збільшить купівельну 

спроможність споживачів. Останні, збільшуючи свої витрати, ліквідують 

наслідки надвиробництва, відновлять повну зайнятість в економіці та її 

рівноважний стан. 

На початку 1930-х рр., спираючись на класичні теорії економічних 

циклів, науковці не змогли виявити причини глибокого та тривалого спаду 

виробництва в найрозвиненіших країнах того часу: США, Канаді, Великій 

Британії, Німеччині та Франції. Наприклад, під час Великої депресії, в 1929–

1933 рр. у США промислове виробництво скоротилося більш ніж на 25 %, а 

частка безробітних зросла з 3,2 до 24,9 %. Відсутність переконливого 

наукового пояснення цих фактів поставила під сумнів правильність 
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класичних теорій циклу та спонукала економістів вдатися до нових 

досліджень, які привели до появи кейнсіанської теорії економічних циклів. 

Створення кейнсіанської теорії припало на 30-ті роки ХХ ст. і 

пов’язується з іменем всесвітньовідомого англійського економіста Джона 

Ме йнарда Кейнса. У своїй монографії «Загальна теорія зайнятості, відсотка і 

грошей», яка вийшла у світ у 1936 р., він запропонував принципово нову 

гіпотезу виникнення економічних циклів та кризових явищ у національних 

господарствах.  

Книга Дж. Кейнса фактично стала прямим викликом економістам-

класикам, які твердо вірили, що основним засобом подолання криз є політика 

зменшення відсоткової кредитної ставки та заробітної плати. Заходи держави 

в цьому напрямі створюють сприятливі умови в економіці для відновлення 

інвестиційної активності та зростання рівня зайнятості. Дж. Кейнс 

запропонував долати кризи за допомогою дещо інших заходів, які були 

пов’язані з підтриманням ефективного попиту в економіці за рахунок 

збільшення дефіциту державного бюджету та державних витрат на 

фінансування громадських робіт.  

Коротко суть гіпотези Дж. Кейнса можна подати так: економічні цикли 

спричиняються одним із чинників, який має нелінійний вплив на сукупний 

попит в економіці. На думку Дж. Кейнса, роль такого чинника могли 

виконувати інвестиційні витрати. Найкраще зрозуміти ключові елементи цієї 

гіпотези можна лише, порівнявши їх з класичною теоретичною моделлю 

економічних циклів.  

Фаза зростання. Початок економічного циклу Дж. Кейнс, на відміну від 

економістів-класиків, пов’язував із зростанням граничної ефективності 

капіталу, яку оцінюють підприємці, порівнюючи очікуваний майбутній дохід 

та ціни на інвестиційну продукцію, тобто визначають норму доходу понад 

інвестиційні витрати. Спираючись на ці оцінки, вони знаходять 

найприбутковіші галузі, де в майбутньому потенційно можна отримати 

найбільш високі доходи та починають інвестувати в розширення виробництва.  
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Активізація інвестиційного процесу збільшує попит на інвестиційні 

товари (машини, обладнання тощо) і спричиняє зростання їх виробництва та 

доходів і споживчих витрат працівників зайнятих у галузях, що випускають 

капітальні блага (принцип мультиплікатора). Унаслідок цього в економіці 

розширяється випуск споживчих товарів.  

Разом з тим зростання інвестиційних і споживчих витрат не може 

продовжуватися безкінечно. Чинники, що уповільнюють цей кумулятивний 

(самопідсилюючий) процес, Дж. Кейнс пов’язав із «психологічним законом» 

суспільства та зміною граничної ефективності капіталу. Зокрема, він 

вказував, що психологія суспільства є такою, що в період економічного 

зростання населення збільшує споживчі витрати, але меншими темпами, ніж 

збільшуються його доходи. Тобто на етапі піднесення, коли доходи постійно 

зростають, схильність населення до споживання падає, а схильність до 

заощадження зростає. Це уповільнює приріст споживчих витрат на ринку. 

Другу причину руйнування ефективного сукупного попиту в економіці 

Д. Кейнс пов’язував із падінням граничної ефективності капіталу. Це явище 

він пояснював так. На початку буму інвестиції спрямовуються у види 

діяльності, що забезпечують найвищу норму чистого прибутку на капітал. 

Коли ці види вичерпуються, інвестиційна діяльність переміщується в менш 

прибуткові галузі. Сенс інвестування в економіку зникає, коли величина 

норми чистого прибутку на капітал в усіх видах економічної діяльності 

досягає нульового значення.  

Крім того, Д. Кейнс довів, що в економіці є чинники, які процес 

інвестування зупиняють, ще до того моменту, коли норма чистого прибутку 

на капітал дорівнює нулю. Найдієвішим серед них є норма відсотка, тобто 

ціна запозичень кредитних ресурсів в банках. Вона відіграє ключову роль 

при прийнятті рішення про інвестування. Зокрема, Дж. Кейнс писав, що коли 

розмір чистого доходу на інвестований капітал перевищує реальну ставку 

відсотка, то це стимулює учасників ринку збільшувати інвестиційні витрати в 

економіці. І навпаки, коли розмір чистого прибутку на інвестований капітал 
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досяг величини ставки відсотка, учасники ринку припиняють процес 

інвестування та надають перевагу ліквідності. Зростання попиту на неї 

призводить до скорочення кредитних ресурсів банків, збільшення норми 

відсотка, що ще більш ускладнює інвестиційну діяльність на ринку і 

прискорює початок кризи [17, с. 155, 241–242, 381–393]. 

Коли швидкість зростання сукупного попиту починає уповільнюватися, 

в конкурентній економіці мав би розпочатися процес зниження рівня цін. Це 

повинно було б привести до уповільнення зростання виробництва. Для 

підтримання повної занятості підприємці мали б зменшити рівень заробітної 

плати. У результаті економіка повинна була поступово увійти в стан 

рівноваги, а її товарне виробництво вийти на рівень, що притаманний повній 

занятості. Проте в реальному житті ці процеси не відбуваються тому, що ціни 

на продукцію та заробітна плата є нееластичними в напрямі зниження. Це 

перетворює ринкову економіку на неконкурентну систему.  

Якщо ринок економіки не є конкурентним, то на ньому може 

наростати нерівновага між сукупним попитом та сукупною пропозицією. На 

підставі цього припущення Дж. Кейнс дійшов до досить радикального 

висновку про те, що рівноважний стан ринку, як і повна занятість, є 

рідкісною та швидкоплинною подією. Упродовж фази зростання економіка 

перетворюється в нерівноважну нестійку систему, приречену до криз.  

Фаза кризи. Кризи – це механізм повернення ринку економіки до 

рівноважного стану. Відставання сукупного попиту від зростання товарного 

виробництва не може продовжуватися тривалий час. Коли інвестори 

дізнаються про падіння граничної ефективності капіталу, вони намагаються 

позбутися своїх активів. Унаслідок цього ділова активність спочатку 

завмирає, а потім починає падати через паніку на товарних і фінансових 

ринках, яка набуває катастрофічної сили.  

Фаза депресії. Під час неї розпочинається процес стабілізації сукупного 

попиту в економіці, тому що домогосподарства всі свої поточні доходи та 

наявні заощадження, зроблені у попередніх періодах, починають 
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спрямовувати виключно на закупівлю товарів і послуг. Унаслідок цього 

зниження рівня споживання проходить повільнішими темпами, ніж падіння 

реальних доходів населення. Це створює сприятливі умови спочатку для 

стабілізації виробництва, а згодом – для його зростання. Другим чинником 

стабілізації сукупного попиту в економіці Дж. Кейнс розглядав збільшення 

потреб в інвестиціях через поступове відновлення в посткризовий період 

граничної ефективності капіталу. Серед причин, які обумовлюють цей 

процес, він називав такі: перша – виявлення недостатності капіталу через 

його використання, псування і моральне старіння; друга – продаж надмірних 

товарних запасів готової продукції, що накопичилися в період «буму» та 

поступове відновлення обігового капіталу. Разом з тим Дж. Кейнс доводив, 

що економіка впродовж довгого періоду може перебувати в стані хронічно 

пониженої ділової активності [17, с. 330], тому що ціни і заробітна плата 

залишаються незмінними впродовж довгого часового періоду і не реагують 

на зміну ринкової кон’юнктури.  

Гіпотеза Дж. Кейнса отримала широке наукове визнання та після 

Другої світової війни перетворилася в домінуючу в науці економічну теорію. 

У 1940–1960 рр. на її основі сформувалася неокейнсіанська макроекономічна 

наукова школа. Вона об’єднала різні наукові течії, представники яких 

доповнювали ідеї Кейнса, їх інтерпретували, уточнювали та подавали у 

вигляді економічних моделей, принципів державної політики. Згодом наукові 

здобутки цих вчених узагальнили терміном «неокейнсіаська економічна 

теорія» (Neo-Keynesian Economics). Незважаючи на суттєві відмінності в 

поглядах неокейнсіанців, їх об’єднував висунутий Дж. Кейнсом 

макроекономічний метод дослідження. Ним передбачалося, що неповну 

зайнятість та кризи, що виникають впродовж циклів не можна пояснити на 

мікрорівні. Вони є проблемами макрорівня і можуть бути вирішені заходами 

державної макроекономічної політики спрямованими на підтримання 

пропорцій між національним доходом, заощадженнями та нагромадженням.  
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Відповідно до поглядів, прихильників неокейнсіанства розділяють на 

три основні наукові групи: неокейнсіанці – науковці (Е. Хансен, Р. Харрод та 

інші), котрі розробили теорію динаміки і теоретично обґрунтували циклічні 

коливання економік; розробники неокласичного синтезу – вчені 

(П. Самуельсон, Е. Хансен, Дж. Хікс та інші), котрі, описані Дж. Кейнсом 

макроекономічні коливання потенційно нерівноважної економіки з неповною 

зайнятістю, запропонували пояснити за допомогою неокласичного 

мікроекономічного аналізу, спрямованого на вивчення раціональних рішень 

споживачів і підприємців на основі маржинальних принципів); 

посткейнсіанці – науковці (Р. Клауер, А. Лейонхуфвуд та інші), котрі 

запропонували повернутися до первинних ідей Дж. Кейнса та 

сконцентрувати увагу на дослідженні нерівноважного стану економіки, 

асиметричності (нерівномірного) розподілу інформації, невизначеності 

очікувань. 

Наприклад, Е. Хансен сформував інтегральну теорію економічних 

циклів. У ній він спробував усунути одне з найвразливіших місць 

кейнсіанської гіпотези, яка не пояснювала, звідки в економіці, що на початку 

циклу перебувала в стані рівноваги, підприємці знаходять види діяльності, де 

норма доходу значно перевищує інвестиційні витрати? Для того щоб це 

пояснити, Е. Хансен вводить в теоретичну модель Дж. Кейнса поняття 

автономних інвестицій (незалежних від обсягів товарного виробництва), які 

виникають під впливом змін у техніці, пов’язаних з накопиченням нових 

винаходів, нових продуктів, нових технологій тощо. Якщо такі зміни мають 

місце, то вони відкривають можливість для формування нових видів 

економічної діяльності з високою нормою доходу на одиницю інвестиційних 

витрат. Коли досягнення технічного прогресу вичерпуються, автономні 

інвестиції припиняються і «бум помирає природною смертю», тому що в цей 

період норма чистого прибутку на капітал в усіх видах економічної 

діяльності дорівнює нулю. Це доповнення Е. Хансен зробив, спираючись на 

дослідження економістів-класиків А. Шпітгофа, Й. Шумпетера, Г. Касселя, 
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Д. Робертсона, які доводили, що в економіках упровадження досягнень 

технологічного прогресу відбуваються хвилями. 

Коротко підсумовуючи, варто зауважити, що першу наукову теорію 

про економічні цикли розробив український учений-економіст М. Туган-

Барановський, який запропонував перейти від опису циклічних криз до 

пояснення фактів їх періодичного виникнення. У першій третині ХХ ст. нова 

парадигма дослідження дала початок формуванню класичних теорій 

економічних циклів. Проте в 1930-х рр. за їх допомогою науковці не змогли 

виявити причини глибокого та тривалого спаду виробництва в 

найрозвиненіших країнах того часу. Це спонукало економістів вдатися до 

нових досліджень, які привели до появи кейнсіанської теорії економічних 

циклів. Численні намагання вчених уточнити та вдосконалити кейнсіанську 

теорію циклу були свідченням зростання до неї довіри наукової спільноти. 

Причому це була не сліпа віра в науковий авторитет Дж. Кейнса, а 

професійна переконаність у правильності його теорії, її високому потенціалі 

пояснювати та коректно описувати економічну реальність того часу. До 

цього висновку економістів схиляли такі факти.  

По-перше, теорія Дж. Кейнса давала змогу найбільш переконливо 

пояснити причини виникнення Великої депресії в США. Основна серед них –

скорочення сукупного попиту в економіці через стримуючу монетарну 

політику уряду, спрямовану на зменшення грошової маси, що спричинила 

дефляцію, фінансову нестабільність та банкрутство підприємств.  

По-друге, кейнсіанську теорію можна було використати для 

розроблення нових підходів щодо регулювання економічних циклів. У 20-х 

роках ХХ ст. воно базувалась на ідеях зміни відсоткових ставок та 

стабілізації рівня цін. Проте ці заходи виявилися недієвими у період Великої 

депресії, тому що вони не відновили промислове зростання в США. На 

противагу цим ідеям прихильники кейнсіанської теорії доводили, що 

антициклічна політика має передбачати збільшення державних витрат у 

період економічного спаду для «компенсації» коливань в обсягах інвестицій. 
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Дієвість цих рекомендацій була підтверджена під час Другої світової війни, 

коли уряду США вдалося подолати депресію шляхом нарощування 

державних витрат на закупівлю зброї. Тому політика в провідних країнах 

світу: США, Великій Британії, Канаді, Австралії, Швеції в післявоєнний 

період передбачала можливість розширення державних витрат для 

стабілізації зайнятості, споживання та інвестицій. 

По-третє, безпомилковість теорії Дж. Кейнса підтверджувалась новими 

спостереженнями. Найбільш відомі серед них надав Олбан Філліпс у 1958 р. 

Він на основі емпіричних даних виявив існування стійкого зворотного зв’язку 

між рівнем безробіття та рівнем інфляції в економіці Великої Британії. 

Сьогодні ця закономірність в економічній науці відома як «крива Філліпса». 

Найбільш переконливо пояснити її можна було на основі кейнсіанської теорії. 

Зокрема, збільшення сукупного попиту через зростання інвестиційних, 

споживчих чи державних витрат стимулює виробників одночасно як 

підвищувати рівень цін на товарну продукцію, так і збільшувати обсяги її 

виробництва, здійснювати додатковий найм робочої сили, що призводить до 

зменшення безробіття в економіці.  

1.4. Сучасні теорії економічних циклів 

Неокейнсіанці використали «криву Філліпса», яка відображає обернену 

залежність між рівнем безробіття та темпами інфляції, для обґрунтування 

посилення регулюючої ролі державної політики. Вони доводили, що 

розширення державних видатків за рахунок дефіциту бюджету приводить не 

лише до виникнення інфляції, а й збільшення попиту в економіці, який 

генерує її зростання та додаткову зайнятість. Проте довіру до 

неокенсіанських рекомендацій регулювання економічної динаміки було 

підірвано під час світових криз 1974–1975 рр. та 1980–1982 рр., які були тісно 

переплетені з новим явищем – стагфляцією. Для неї було характерним 

одночасне зростання як рівня безробіття, так і інфляції. Дослідження того 

часу давали науковцям підстави для висновку, що стагфляція, наприклад, в 

США була спричинена двома подіями. По-перше, впродовж 1970-х років 
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керівництво країни, відповідно до неокейнсіанських рекомендацій, 

намагалося зменшити рівень безробіття шляхом збільшення грошової маси та 

регульованої інфляції. По-друге, в цей період інфляція прискорювалася 

також внаслідок різкого зростання цін на природні ресурси (у 1973–1975 рр. 

чотирикратне зростання цін на нафту). Проте прискорення інфляції не 

стимулювало економічне зростання, а збільшувало витрати виробництва 

товарів і послуг та скорочувало їх пропозицію на ринку. У 1978–1980 рр. в 

США кризові явища та стагфляція повторно загострилися. Це означало, що 

«крива Філліпса» перестала відображати економічну реальність.  

Однак неокейнсіанці не дали задовільного пояснення причин 

стагфляції, що поставило під сумнів безпомилковість їхніх теоретичних 

поглядів. Це спонукало економістів вдатися до нових досліджень, які 

привели до появи в науці нової класичної та нової кейнсіанської теорій 

економічних циклів. Спробуємо коротко описати особливості цих теорій.  

Нова класична та нова кейнсіанська монокаузальні теорії. Знайти 

відповідь на запитання чому інфляція не стимулює економічне зростання 

допомогла теорія раціональних очікувань.  Її формування розпочалося в 

1960-х роках в роботах Дж. Мута. У 1970-х вона була збагачена Р. Лукасом, 

який довів, що раціональні очікування економічних агентів нейтралізують, 

тобто роблять неефективним державне регулювання економіки за допомого. 

заходів бюджетної чи грошово-кредитної політики.  

Американські економісти Фінн Кідланд і Едвард Прескотт використали 

елементи цієї теорії для розроблення нової класичної теорії реального 

ділового циклу. У 1982 р. вони опублікували свою знамениту роботу «Час 

будувати і агрегувати коливання» [18], в якій запропонували повернутися до 

ідей економістів-класиків про те, що економіка є конкурентною рівноважною 

системою, яка спроможна періодично прискорювати зростання під впливом 

чинників сукупної пропозиції. Тому Ф. Кідланда і Е. Прескотта, а згодом і 

їхніх послідовників почали називати «новими класиками». 
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Проте, на відміну від економістів-класиків, Ф. Кідланд і Е. Прескотт 

припустили, що роль реального чинника циклоутворення виконує не запас чи 

якість основного капіталу, а нерівномірний розвиток технологічного 

прогресу. Він, змінюючи в короткостроковому періоді сукупну 

продуктивність праці та капіталу, спричиняє економічні цикли, які, у свою 

чергу, визначають довгострокову траєкторію зростання економіки. Найкраще 

зрозуміти ключові елементи цієї теорії можна порівнюючи теоретичну 

модель перебігу економічних циклів Ф. Кідланда і Е. Прескотта з моделями 

економістів-класиків та Дж. Кейнса. Спробуємо це зробити. 

Фаза зростання. На відміну від поглядів Дж. Кейнса, початок 

економічного циклу Ф. Кідланд і Е. Прескотт пов’язували не зі зміною 

попиту на інвестиції, а з випадковим позитивним технологічним шоком. Його 

вони розглядали як форму поширення в економіці технологічного прогресу, 

який прискорює зростання сукупної продуктивності праці та капіталу 

порівняно з середніми темпами, що притаманні для довгострокового періоду. 

Зростаюча продуктивність цих факторів виробництва приводить до 

зменшення витрат на виготовлення одиниці продукції та збільшення її 

пропозиції в економіці. Розширення обсягів випуску товарів і послуг дає 

змогу підприємцям отримати додаткові доходи та спрямовувати їх на 

інвестування та підвищення рівня заробітної плати. Останнє спричиняє 

зростання пропозиції робочої сили на ринку. Цей механізм збільшення 

сукупної пропозиції продукції та зайнятості діє в економіці до моменту, поки 

ефекти від технологічного шоку не будуть вичерпані.  

Фаза кризи. Існування цієї фази економічного циклу новими класиками 

заперечувалось. Згідно з положеннями теорії Ф. Кідланда і Е. Прескотта, після 

вичерпання ефектів від позитивного технологічного шоку, підприємці 

втрачають додатковий дохід на капітал. Унаслідок цього їх ділова активність 

зменшується, що повертає рівень виробництва, інвестицій та зайнятості на 

лінію довгострокового тренду. Різкі економічні спади можуть виникати на 

будь-якій фазі циклу, але вони є випадковими явищами, які спричиняються 
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негативними економічними шоками. Обвали виробництва являють собою 

тимчасові відхилення від середньострокового тренду економічного зростання. 

Ринок економіки, будучи конкурентною системою, спроможний подолати їх 

самостійно, без заходів спеціальної антикризової політики. Ці наукові 

положення фактично заперечували неминучість виникнення кризових явищ 

під час економічних циклів. Таке розуміння фази «криза» суперечило 

поглядам як економістів-класиків, так і Дж. Кейнса. які вважали, що кризові 

явища в економіках буквально «визрівають» та накопичуються під час 

економічних циклів, коли вони перебувають у фазі зростання. 

Фаза депресії. Її перебіг визначається низькими темпами 

технологічного розвитку. У цей період економіка, повернувшись на траєкторію 

довгострокового зростання, продовжує рух вздовж неї. Це відбувається до 

моменту, поки такий рух не буде перерваний новим позитивним 

технологічним шоком, який спричинить новий економічний цикл. 

Наведена теоретична модель циклу дала змогу Ф. Кідланду і 

Е. Прескотту не лише пояснити науковій спільноті свою гіпотезу, а й 

розробити для її перевірки прикладні інструменти. Для їх створення вони 

використали неокласичну модель економічного зростання Р. Солоу та 

розроблену ним методику оцінки внеску технологічного прогресу у випуск 

продукції. Спираючись на ці здобутки та математичний інструментарій, 

Ф. Кідланд і Е. Прескотт перетворили теоретичну модель циклу в прикладну. 

Її особливість полягала в тому, що вона давала змогу проектувати діловий 

цикл як послідовні відхилення економіки від довгострокової траєкторії 

зростання, а коливання ділової активності – як зміну поведінки учасників 

ринку з досконалою конкуренцією під впливом набору стохастичних 

(випадкових) шоків продуктивності.  

Ф. Кідланд і Е. Прескотт в основу прикладної моделі поклали 

концепцію динамічної стохастичної загальної рівноваги (dynamic stochastic 

general equilibrium) у межах закритої економіки з досконалою 

конкуренцією.  
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Розроблені на основі цієї концепції прикладні моделі отримали назву 

– моделі DSGE. Отримані за їх допомогою часові ряди показників так само 

корегували між собою та мали таку саму волатильність й інерційність як і 

дані статистики США. Базова модель Ф. Кідланда та Е. Прескотта давала 

змогу пояснити приблизно 70 % реальних коливань у післявоєнному 

виробництві США [19, с. 137–138], що слугувало вагомим аргументом на 

користь безпомилковості теорії реальних економічних циклів.  

Разом з тим теорія реальних економічних циклів не була позбавлена 

окремих суперечностей. Зокрема, Ф. Кідланд і Е. Прескотт первинні 

імпульси щодо зростання ділової активності пов’язували зі збільшенням 

сукупної продуктивності праці та капіталу під дією позитивного 

технологічного шоку. Проте, спираючись на це положення, логічно було б 

припустити, що зменшення сукупної продуктивності спричиняє 

«негативний» технологічний шок, тобто технологічний регрес. Зважаючи, що 

існування останнього наукою не доведено, питання щодо пояснення спадів 

ділової активності в межах цієї теорії залишилося без відповіді.  

Суперечливість в частині пояснення причин періодичного стиснення 

ділової активності в країнах змусила прихильників теорії реального 

економічного циклу продовжити науковий пошук інших чинників, які 

спроможні впливати на сукупну продуктивності праці та капіталу. Це 

привело до появи нових концепцій реальних економічних циклів, де 

враховувався вплив на економіку: шоків зовнішньої кон’юнктури 

(зростання світових цін на нафту та інші види природних ресурсів); 

фіскальних шоків (зміни податкових ставок та величини державних витрат); 

інвестиційно-технологічних шоків (різке зростання доходів від нових 

інвестицій, збільшення їх рентабельності порівняно з рівнем минулих 

періодів); монетарних шоків (регулювання величини відсоткової ставки, 

пропозиції грошей в економіці та умов міжбанківського кредитування); 

інформаційних шоків (поширення інформації серед учасників ринку, що 
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змінює їх очікування щодо майбутніх доходів); секторальних шоків (зміна 

динаміки показників у різних секторах економіки) [20].  

Незважаючи на появу нових концепцій реального економічного циклу, 

на погляд більшості вчених позитивні технологічні шоки були і залишаються 

основним чинником, який здатний генерувати циклічні коливання 

виробництва в економіці. Усі інші види шоків спроможні їх підсилювати або 

послабляти, але не можуть викликати самостійно. Наприклад, за допомогою 

модельних досліджень було встановлено, що шоками монетарної політики 

можна пояснити 10–14 % коливань сукупного виробництва впродовж 

економічного циклу [21, с. 23–24]. Також не можуть виконувати роль 

основного джерела циклічного зростання економік ціни на нафту та інші 

енергоносії (шоки зовнішньої кон’юнктури), зміна величини податків та 

державні витрати (фіскальні шоки) тощо. Водночас великий вплив 

фінансових шоків на зростання економік дав підставу окремим науковцям 

висловити припущення про доцільність створення теорії реальних і 

фінансових шоків, як причини циклічних коливань [22, с. 42–43]. 

Проте певна теоретична недосконалість сучасної теорії реального 

ділового циклу, в 1980–1990-х роках спонукала Дж. Акерлофа, Б. Бернанке, 

Е. Вайса, Г. Менк’ю, Д. Ромера, М. Спенса, Дж. Стігліца, К. Шапіро 

продовжити дослідження, спираючись переважно на теоретичні положення 

представників монетарного посткейсіанства (Р. Клауер, А. Лейонхуфвуд та 

інші). Їхні наукові праці дали початок формуванню нової кейнсіанської 

школи, у межах якої виникла нова кейнсіанська теорія (New Keynesian 

Economics). Учених, котрі її розвивали почали іменувати «новими 

кейнсіанцями». Метою їхніх досліджень стало створення сучасної 

кейнсіанської мікроекономіки, яка була б спроможна пояснити описані 

Кейнсом макроекономічні процеси та закономірності. Зважаючи на це, 

предметом їхніх досліджень стали не хвилі зростання економіки, а реальні 

чинники які зумовлюють в ній довгострокові зрушення в сукупному попиті 

та «природному» рівні безробіття: інституційні правила, асиметрична 
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(нерівномірно розподілена між сторонами контракту) інформація, 

недосконалість ринків. Згідно з поглядами нових кейнсіанців саме впливом 

цих чинників можна пояснити такі макроекономічні явища, як економічні 

кризи, неповну зайнятість, негнучкість цін і заробітної плати, повільне 

відновлення рівноважного стану економіки.  

Зокрема, нові кейнсіанці доводять, що в країнах з невеликою інфляцією 

ціни змінюються повільно не тільки через стійкість рівня заробітної плати, 

яка є елементом витрат виробництва, а й внаслідок високої вартості 

процедури поширення ринкової інформації про нові ціни (виготовлення 

нових каталогів, прайс-листів, рекламних буклетів тощо). Нееластичність 

номінальної заробітної плати нові кейнсіанці пов’язують не лише з 

законодавством про її мінімальну величину, контрактними відносинами між 

найманим персоналом та бізнесом, впливом на них профспілок, а й з 

намаганням роботодавців, які діють в умовах асиметричності інформації, 

завищувати зарплату персоналу, щоб утримувати та залучати нових 

висококваліфікованих працівників, спроможних збільшити прибутковість 

фірми. Завищення рівня оплати праці зменшує можливості бізнесу 

створювати додаткові робочі місця та забезпечувати всім бажаючим 

зайнятість [23, с. 150–153]. Унаслідок цього безробіття перетворюється на 

хронічне, а його рівень починає перевищувати «природний», що уповільнює 

динаміку витрат споживачів та стримує формування ефективного попиту. За 

цих умов незавантаженість виробничих потужностей може існувати 

тривалий час і унеможливлювати перехід економіки до рівноважного стану.  

Незважаючи на існування теоретичних розбіжностей між 

новокласиками та новокейнсіанцями, впродовж останніх 10–15 років їхні 

позиції з окремих питань щодо дослідження циклів почали зближатися [21, 

с. 19–26]. Зокрема, сьогодні вони  дотримуються єдиного погляду на те, що: 

– економічні агенти, максимізуючи функцію корисності на мікрорівні, 

керуються у своїх діях раціональними очікуваннями; 
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– економіка є самостабілізуючою рівноважною системою, що тяжіє до 

набуття стану повної зайнятості. Тому для дослідження процесу її зростання 

доцільно використовувати рівноважні економічні моделі DSGE. Отримані за 

їхньою допомогою результати досліджень можуть доповнювати та 

уточнювати прогнози розвитку економік, які розраховуються з 

використанням моделей економічного зростання; 

– економічні цикли можна пояснити реальними шоками, тобто змінами 

в технологіях, економічній політиці тощо. Проте визнається, що монетарна 

політика є ефективним засобом контролю інфляції, тому її доцільно 

включати до емпіричних DSGE моделей. 

Поява певних елементів синтезу в поглядах представників «нової 

класичної» та «нової кейнсіанської» школи дали надію, що створення єдиної 

несуперечливої теорії економічного циклу є лише справою нових ідей і часу.  

Попередньо коротко підсумовуючи, можна сказати, що нова класична 

та нова кейнсіанська теорії економічного циклу мають чітку і переконливу 

логіку побудови. На початку ХХI ст. вони були визнані міжнародною 

науковою спільнотою. Так, у 2001 р. Нобелівську премію з економіки 

отримали представники «нової кейнсіанської» школи Дж. Акерлоф, 

Дж. Стігліц і М. Спенс за дослідження ринків з неповною інформацією, які 

спроможні вповільнювати зростання економіки та прискорювати виникнення 

в ній кризових явищ. У 2004 р. Нобелівську премію з економіки отримали 

засновники «нової класичної» школи Ф. Кідланд та Е. Прескотт за 

дослідження рушійних сил ділових циклів. 

Мультикаузальні теорії. Незважаючи на широке міжнародне 

визнання, нову класичну та нову кейнсіанську теорії не можна вважати 

досконалими, тому що вони дають змогу вивчати циклічні коливання 

конкурентоспроможних економік. За методологією фахівців Всесвітнього 

економічного форуму (далі – ВЕФ), вони становлять близько 25% 

національних господарств. Такі економіки мають США, Німеччина, Франція, 

Велика Британія, Японія, Канада, Італія, Австрія, Швеція, Фінляндія та інші. 
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У цих країнах економічне зростання досягається переважно за рахунок 

ефектів від розробки та впровадження інновацій у процес виробництва. 

Водночас до числа країн з невисоким або середнім рівнем 

конкурентоспроможності економіки експерти ВЕФ відносять ті, де 

економічне зростання досягається переважно за рахунок інтенсивнішого та 

ефективнішого використання основних факторів виробництва. Серед них такі 

економічні гіганти, як Індія та Бразилія, а також усі постсоціалістичні країни 

Центральної, Східної Європи та Азії, включаючи Китай і Росію [24, с. 11]. 

Сьогодні вони спроможні змінювати кон’юнктуру на світових ринках. Це 

проявилося під час світової фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр., коли 

Китай та Індія стали локомотивом зростання світової економіки.  

Неможливість використання нової кейнсіанської та нової класичної 

теорій для опису нерівномірного економічного зростання країн з невисоким 

або середнім рівнем конкурентоспроможності економіки привела частину 

економістів до висновку, що поступовий синтез теоретичних поглядів нових 

класиків та нових кейнсіанців не наблизить в майбутньому економічну науку 

до створення єдиної теорії економічного циклу. Цей висновок спонукав їх 

відмовитися від подальшої розробки сучасних монокаузальних теорій 

економічних циклів та розпочати пошук принципово нових підходів до 

вивчення періодичних коливань економічного зростання країн. Це привело в 

1990-х роках до появи в економічній науці чисельних наукових гіпотез, 

розробники яких були налаштовані на створення мультикаузальної теорії 

економічних циклів.  

При розробці мультикаузальних гіпотез науковці намагались знайти 

відповідь на запитання: сукупність яких чинників може періодично 

змінювати рівень виробництва в економіці? Цей пошук спричинив появу в 

сучасній економічній науці двох ліній розвитку теорій економічного циклу. 

Умовно їх можна розділити на наукові та описові. Розробники наукових 

мультикаузальних теорій доводять, що комбінацію чинників, які спричиняють 

економічні цикли, можна дослідити, а розробники описових теорій 
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заперечують таку можливість. Спробуємо коротко ознайомитися з роботами 

науковців, які розвивали ці теорії. 

Наукові мультикаузальні теорії розвивають економісти, котрі 

дотримуються погляду, що в різні історичні періоди циклічні коливання 

національних економік спричиняє певна комбінація чинників, яка з часом уже 

не повториться. Ця гіпотеза була використана в роботах американського 

економіста С. Ромера, російських економістів Л. Грігорьєва, О. Іващенка – для 

вивчення циклічних коливань економіки США та світового господарства, 

А. Бєлоусова – для визначення траєкторії економічного зростання Росії.  

Зокрема, Л. Грігорьєв, О. Іващенко запропонували в теорії 

економічного циклу обрати об’єктом дослідження «стаціонарні режими», 

тобто якісно однорідні періоди, впродовж яких ділова активність в економіці 

циклічно змінюється під дією певної комбінації економічних шоків. 

Використовуючи цей методологічний підхід, Л. Грігорьєв та О. Іващенко 

післявоєнну економічну історію США поділили на три однорідні (з позиції 

джерел та умов передачі економічних коливань) періоди: 1948–1972 рр.; 

1973–1990 рр.; 1991–2008 рр. Дослідивши їх, вони дійшли висновку, що 

технологічні шоки з шоками державних видатків могли спричиняти циклічні 

коливання у першому періоді, шоки зовнішньої торгівлі (та цін) – у другому, 

фінансові – у третьому [22, с. 49].  

А. Бєлоусов сконцентрував свої наукові дослідження на пошуку 

найвпливовіших чинників, комбінація яких, на його думку, визначатиме 

середньострокову траєкторію відтворювальних процесів в економіці Росії 

(10–15 років). Зокрема, він відібрав шість чинників. Серед них: еволюція 

експортно-сировинної моделі відтворення; накладення циклів оновлення 

майна населення (5–7 років), основних фондів (10–12 років), базових 

технологій (15–20 років); демографічні процеси: старіння населення, 

скорочення трудових ресурсів; зменшення рентабельних запасів окремих 

видів природних ресурсів; конкурентні виклики з боку світового 

господарства; розвиток процесу глобалізації. Результати дослідження щодо 
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інерційних траєкторій розвитку цих чинників А. Бєлоусов використав для 

розрахунку періодів розгортання криз (кризових вузлів), які можуть вразити 

економіку Росії. Зокрема, в  2006 р. він спрогнозував, що майбутній 

п’ятнадцятирічний період розвитку економіки Росії матиме три «кризові 

вузли»: 2007–2008 рр., 2011–2012 рр. і 2015–2017 рр. [25, с. 184, 222–227].  

Останнім часом у межах першої лінії розвитку мультикаузальної теорії 

економічного циклу з’явилися роботи, які значно розширюють комбінацію 

чинників, здатних визначати середньо- та довгострокову динаміку зростання 

економік. Зокрема до їхнього числа вчені почали включати, крім ресурсних і 

технологічних, неекономічні чинники, які за природою є світоглядними, 

психологічними, політичними, соціальними тощо.  

Зазначений вище напрям дослідження отримав розвиток у працях 

українського вченого-економіста Анатолія Гальчинського. Їх результати 

були викладені в монографії «Криза і цикли світового розвитку», яка вийшла 

у світ у 2009 р. У ній А. Гальчинський доводить доцільність вивчення впливу 

самодостатніх цивілізаційних і соціальних циклів на закономірності перебігу 

хвиль ділової активності в економіках. Зокрема, він запропонував 

досліджувати трирівневу систему циклів, а саме: цикли глобально-

цивілізаційного процесу – соціальні цикли – економічні цикли. Зазначену 

систему А. Гальчинський деталізував таким чином. До структури глобальних 

циклів він включив цикли локальних цивілізацій, цикли формаційного 

розвитку (феодалізм, соціалізм, капіталізм), цикли глобальних гегемоній та 

інші. На його думку, соціальні цикли можуть мати такі різновиди, як цикли 

соціальної стратифікації, цикли зміни суспільних еліт, цикли довіри, 

демографічні цикли, цикли поколінь та інші, а економічні – короткі, середні 

та довгі цикли, фінансові та грошові (загальні та специфічні) цикли, цикли 

технологічних та інституційних перетворень. Доцільність запровадження 

комплексного підходу до вивчення економічних циклів А. Гальчинський 

пояснює тим, що економічні відносини за своєю суттю також є соціальними, 

і психологічними, і моральними, і політичними та іншими відносинами, 
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тобто подібними до всіх суспільних відносин, через механізм яких люди 

взаємодіють між собою та з природою [26, с. 23, 103].  

Окремі елементи описаного вище мультикаузального концепту 

дослідження економічних циклів були використані в роботах українських і 

російських економістів. Наприклад, українська вчена В. Подлєсна у 

монографії «Логіко-історичні підґрунтя формування соціально-економічних 

циклів» навела аргументи на користь існування великих соціально-

економічних циклів відтворювальної динаміки, що спричиняються 

різношвидкісним наростанням технологічних, інституційних і соціально-

економічних змін в суспільстві [27, с. 119]. Водночас російський науковець 

М. Калужський в своїх дослідженнях дійшов висновку, що для більшості 

видів економічних циклів універсальною матрицею слугує інституційний 

цикл, тобто життєвий цикл домінуючих в економіці інститутів та інституцій. 

При висуненні цього припущення він звернув увагу на те, що поняття 

«інституційний цикл» відсутнє в економічній теорії [28, с. 41].  

Російська вчена С. Румянцева, спираючись на математично 

обґрунтовану ідею Є. Слуцького про те, що джерелом циклічних коливань 

може слугувати взаємодія випадкових подій, висунула гіпотезу про існування 

зв'язку між тривалістю економічного циклу і складністю 

(багатокомпонентністю) причин його виникнення [29, c. 33]. Пошук 

комбінації таких причин привів українського економіста О. Бандуру до 

висновку, що економічні цикли виникають внаслідок нагромадження 

недосконалостей ринків. Для доказу безпомилковості цієї ідеї він розробив 

економічну модель, яка здатна пояснити рушійну силу макроекономічної 

динаміки за будь-якої комбінації ринкових умов і для будь-якого моменту 

календарного часу та здійснив її апробацію на прикладі економіки США [30].  

Описові мультикаузальні теорії розвивають економісти, які 

дотримуються погляду, що комбінацію чинників, які періодично спричиняють 

економічні цикли, дослідити неможливо. Згідно з їхніми переконаннями 

цикли являють собою стохастичні коливання економік, що виникають через 
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обмежену раціональність людей, котрі в умовах невизначеності схильні 

приймати найбільш прості рішення, які часто виявляються помилковими. Ця 

концепція була сформована наприкінці ХХ ст. в працях Е. Петерса, а згодом 

набула подальшого розвитку в дослідженнях Ф. Котлера, Дж. Касліоне. Її 

зміст, наприклад, Е. Петерс виклав так: ринок за своєю природою є 

хаотичною системою, що постійно тяжіє до виходу зі стану рівноваги, тому 

що, перебуваючи в ній, вона втрачає здатність до розвитку. Проте для ринку, 

що перебуває в стані нерівноваги, характерні невизначеність у 

короткостроковій і непередбачуваність в довгостроковій перспективі. За цих 

складних умов інвестори, емітенти, трейдери прогнозують свою діяльність на 

ринку за допомогою простих правил і, в кінцевому підсумку, часто 

приймають нераціональні рішення [31]. 

Водночас американський економіст Філіп Котлер у творчому тандемі з 

Джоном А. Касліоне доводять, що на зміну економічним циклам прийшла 

епоха турбулентності з непрогнозованими періодичними сплесками 

процвітання та спадів, які можуть переростати в кризи, хаос і депресії [32]. 

Теоретичною основою концепції стохастичних коливань економік 

слугували ідеї, що були вперше наведені в 1960 роках в наукових працях 

Г. Саймона про брак когнітивних здібностей людей та розвинуті в 1970 роках 

в роботах Д. Канемана, А. Тверскі про існування систематичних помилок в 

рішеннях, які приймаються в умовах невизначеності. 

Теорії коротко- та довгострокових економічних циклів. До цього 

моменту в фокусі дослідження перебували середньострокові економічні 

цикли. Однак окремі економісти висунули припущення, що вони можуть 

поєднувати в собі короткострокові цикли та формувати довгострокові. Ідею 

про можливість існування зв’язків між різнотривалими циклами 

висловлювали такі відомі вчені, як М. Туган-Барановський, С. Де Вольф, 

Й. Шумпетер, М. Кондратьєв. Проте до цього часу вченим ще не вдалося 

зібрати переконливі докази, які підтверджують правильність зазначеного 

припущення. У цьому можна переконатися порівнюючи гіпотези, які 
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пояснюють причини виникнення коротко- середньо- та довгострокових 

економічних циклів. Для здійснення такого порівняння спробуємо описати 

такі явища, як коротко- та довгостроковий цикл.  

Короткострокові економічні цикли. Їх науковці розглядають, як 

періодичні коливання ділової активності впродовж 3–4 років. У 1923 р. вони 

вперше були описані англійським економістом Джозефом Кітчином на 

прикладі ринку свинини. З того часу ці коливання науковці часто іменують 

циклами Кітчина. Найчастіше їх спостерігали на сировинних ринках з 

продажу продукції сільськогосподарської та видобувної галузей, а також на 

ринках туристичних і фінансових послуг. Теоретичну модель перебігу таких 

циклів на товарних ринках можна подати так. 

Фаза зростання. В економіці цикл розпочинається з виникнення на 

ринку сприятливої кон’юнктури щодо продажу продукції. Це стимулює 

підприємців максимально завантажити наявні виробничі потужності. 

Унаслідок цього в економіці зростає заробітна плата та зайнятість, 

розширюються споживчі та інвестиційні витрати. 

Фаза кризи. Згодом підприємці накопичують запаси продукції значно 

більші, ніж здатний поглинути ринок. Ця інформація спонукає їх знижувати 

ціни та скорочувати випуск продукції. Проте виконати це рішення вони 

можуть лише з певним запізненням, яке зумовлене труднощами припинення 

дії контрактів. У міру їх зупинення в економіці починає зменшуватися рівень 

зайнятості, прибутків, доходів, споживчих та інвестиційних витрат. 

Фаза депресії. Вона триває до того часу, поки накопичені товарні 

запаси продукції не зменшаться до рівня, що є критичним і загрожує 

невиконанням контрактів щодо постачання продукції на ринок. З цього 

моменту на ринку відновлюється сприятлива кон’юнктура стосовно 

виробництва продукції, що є ознакою закінчення депресії та формування 

умов для виникнення нового короткострокового економічного циклу.  

У прикладних моделях короткострокові економічні цикли розділяють 

на різне число фаз, у тому числі на чотири (пік економічного розширення, 
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стиснення, пік економічного спаду, відновлення) і навіть шість (початок 

рецесії, посилення рецесії, перехід до експансії, експансія, пікова експансія, 

рух до рецесії) [33]. Проте сьогодні частина економістів піддає сумніву факт 

існування циклів Кітчина, аргументуючи це тим, що в сучасних економіках 

постійно зростає швидкість поширення інформації, вдосконалюються 

логістичні схеми руху товарів, що дозволяє оперативно змінювати їхні 

запаси. Ці тенденції усувають об’єктивні умови для короткострокових 

циклів. Окремі науковці їх розглядають як фази циклів Жугляра. 

У 1950-х роках в науці почали накопичуватися емпіричні дані, що 

причиною короткострокових коливань економічної активності можуть 

слугувати дії суб’єктів, які приймають політичні рішення під час виборів 

центральних органів влади країн. Ці дані підвели науковців до думки, що 

виникнення таких коливань є наслідком взаємодії політичних і економічних 

чинників. Незважаючи на те, що ця ідея виходила за межі економічних теорій 

про цикли, де політична складова розглядалася незмінною і виводилася за 

межі аналізу, вона була підтримана багатьма науковцями і використана для 

ідентифікації нового виду коливань економічної активності, які згодом 

отримали назву «політичний діловий цикл» (political business cycle).  

Вперше гіпотезу про можливість існування політичних ділових циклів 

запропонував американський економіст та політолог Ентоні Даунс у 1957 р. 

Згодом ця ідея почала розроблятися значною частиною економістів. 

Використовуючи її, в 1975 р. американський учений Вільям Нордгауз 

висунув одну із найвідоміших гіпотез про існування політичних ділових 

циклів, які спричиняються опортуністичною поведінкою політика, котрий 

перебуває у владі, а також надав емпіричні докази її безпомилковості на 

прикладі різних країн. Суть гіпотези полягає в тому, що політики та урядовці 

для перемоги на виборах шляхом створення ілюзії майбутнього благополуччя 

та пожвавлення економічної активності вдаються до політики розширення 

пропозиції грошей в економіці та стимулювання занятості. Проте після 

закінчення виборів великий дефіцит бюджету чи рівень інфляції змушує 
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політиків вдатися до зворотних дій, що призводить до стиснення ділової 

активності [34, с. 273–274]. Однак, як показав час, зазначені електоральні 

цикли не впливають на економічне зростання в середньостроковому періоді. 

Довгострокові економічні цикли. У кінці ХІХ та на початку ХХ ст. ідею 

про ймовірність існування довгострокових економічних циклів висловили 

відомі вчені: М. Туган-Барановський, О. Парвус, Я. Ван Гельдерен, 

А. Афталіон, М. Ленуар, Ж. Лескюр [35, с. 279–282]. У 1920-х рр. цю 

проблематику почали ґрунтовно розробляти С. Де Вольф, Й. Шумпетер та 

М. Кондратьєв, який був учнем М. Туган-Барановського.  

М. Кондратьєв висунув припущення про те, що в довгостроковому 

періоді траєкторія зростання економік являє собою не пряму висхідну, а 

хвильоподібну лінію із-за нерівномірного інвестування капіталу в створення 

основних продуктивних сил та заміну техніки. При розробці цієї гіпотези він 

спирався на ідеї М. Туган-Барановського про наявність зв’язку між 

економічними циклами й коливаннями інвестицій в основний капітал та про 

можливість поєднання коротших циклів з довшими [36, с. 38–39].  

У довгостроковому періоді нерівномірність процесу інвестування в 

основний капітал М. Кондратьєв пояснив коливаннями кон’юнктури в 

економіці. Поняття «кон’юнктура» він використав для узагальнення змін в 

основних умовах господарського життя країни. Коливання кон’юнктури в 

довгостроковому періоді М. Кондратьєв пояснив комбінацією таких 

чинників: глибокі зміни в технологіях виробництва та обміну (яким 

передують значні технічні винаходи та відкриття), зміна умов грошового 

обігу, посилення ролі нових країн у світовому господарському житті. 

Взаємодія зазначених подій спочатку створює сприятливу, а потім 

несприятливу кон’юнктуру для інвестиційної діяльності в економіці. Це 

явище тривалістю 48–55 років отримало назву «великі цикли кон’юнктури» і 

було подано у вигляді висхідних або спадних довгих кон’юнктурних хвиль.  

Для опису кон’юнктурних хвиль М. Кондратьєв запропонував 

показники, що відображають активність народногосподарського життя, а 
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саме: середній рівень товарних цін, відсоток на капітал, номінальна заробітна 

плата, оборот зовнішньої торгівлі, видобуток та споживання вугілля, 

виробництво чавуну і свинцю. При цьому він визнавав, що для дослідження 

кон’юнктури можуть бути обрані й інші репрезентативні елементи 

народногосподарського життя [37, с. 341–400]. Теоретичну модель великих 

циклів кон’юнктури М. Кондратьєва схематично можна подати так.  

Фаза прискореного зростання. Її започатковує висхідна кон’юнктурна 

хвиля, перебіг якої супроводжується активізацією господарської діяльності, а 

саме: підвищенням рівня товарних цін, банківського відсотка на капітал, 

номінальної заробітної плати, зростанням зовнішньої торгівлі, виробничого 

споживанням природних ресурсів: вугілля, чавуну, свинцю тощо. Усе це є 

ознакою того, що економіка виходить із рівноваги довгострокового періоду.  

Першопричиною виходу економіки із рівноваги є те, що в ній 

розширюються інвестиції в оновлення та створення інфраструктури 

(будівництво залізничних колій, каналів, меліоративних споруд), де 

накопичується пасивна частина основного капіталу та збільшуються витрати 

на підготовку кваліфікованої робочої сили. Джерелом інвестицій є запаси 

акумульованого капіталу в економіці.  

Проте згодом між країнами розпочинається боротьба за ринки (в тому 

числі сировинні), яка супроводжується виникненням війн, зовнішніх 

конфліктів, загостренням міжнародно-політичних відносин. Участь у них 

потребує додаткових державних витрат. Їх зростання призводить до 

уповільнення процесу накопичення запасу капіталу, його невиробничого 

споживання та подорожчання. Це починає гальмувати інвестиційну 

активність та економічний розвиток. Тривалість цієї фази становить близько 

25–30 років.  

Фаза уповільненого зростання. Її ознакою є спадна кон’юнктурна 

хвиля, перебіг якої супроводжується уповільненим розширенням 

господарської діяльності. У цей період в економіці спостерігається 

зменшення темпів зростання товарних цін, номінальної заробітної плати 
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тощо. Усе це є ознакою того, що інвестиційні процеси в економіці поступово 

згортаються і вона входить у стан рівноваги довгострокового періоду. 

Упродовж нього розпочинається процес накопичення та акумулювання 

запасів капіталу, необхідних для початку нового великого економічного 

циклу. Тривалість цієї фази становить близько 25 років. 

За допомогою емпіричних досліджень М. Кондратьєв надав докази 

існування довгострокових періодів активізації та сповільнення господарської 

діяльності в економіках Німеччини, Франції, Італії, Англії, Сполучених 

Штатів, Нідерландів та Швеції. На основі статистичних даних цих країн він 

установив ймовірні часові межі перебігу 3-х великих циклів. Перший з них 

розпочався на межі кінця 1780-х років та початку 1790-х р. до 1844–1851 рр., 

другий – тривав з 1844–1851 рр. до 1890–1896 рр., висхідна хвиля третього 

циклу тривала з 1890–1896 рр. до 1914–1920 рр., і після цього вона мала 

перерости в спадну хвилю. Разом з тим М. Кондратьєв не надав графічну 

модель перебігу цих хвиль. 

Якщо спиратися на наведену вище періодизацію, то з позиції 

сьогодення можна висловити припущення, що на початку 1920-х років 

М. Кондратьєв, розрахувавши появу довгої спадної кон’юнктурної хвилі, 

фактично передбачив ризики виникнення у світовому господарстві Великої 

депресії 1929–1939 рр.  

Гіпотеза М. Кондратьєва про існування великих циклів кон’юнктури 

викликала гостру дискусію серед радянських учених того часу, але отримала 

підтримку з боку окремих авторитетних західних економістів, серед яких 

були Й. Шумпетер, Дж. Кларк, С. Кузнець. Після її широкого визнання 

західною науковою спільнотою, коливання довгострокового зростання 

економік учені почали іменувати як довгі хвилі Кондратьєва, а періодичність 

їх виникнення – узагальнювати терміном «цикли Кондратьєва». 

Теорія М. Кондратьєва сьогодні, як і в першій половині ХХ ст., одних 

учених стимулює до нових творчих пошуків, а інших – до збору додаткових 

аргументів на користь її бездоказовості. За останні сто років більше тисячі 
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вчених з різних країн світу висунули свої версії датувань циклів Кондратьєва, 

які часто різняться між собою в межах 10–15 років [38]. На основі їхніх 

досліджень у сучасній економічній науці виникли окремі напрями розвитку 

теорії довгострокових циклів. У межах цих напрямів науковці довгострокові 

цикли пояснюють: а) коливаннями інвестицій у капітальні блага тривалого 

користування: канали, залізничні колії тощо (М. Кондратьєв, Дж. Форрестер 

та ін.); б) коливаннями інновацій, які створюють лідируючий сектор в 

економіці, котрий стимулює її довгострокове зростання (Й. Шумпетер, 

Г. Менш та ін.); в) тенденцією зниження норми прибутку, котра спричиняє 

кризи (Е. Мандель, А. Клайнкнехт та ін.). Існують й інші підходи до 

класифікації напрямів розвитку теорії про довгострокові економічні цикли. 

Наприклад, до таких напрямів пропонується включити ті, що пояснюють 

довгострокові цикли: періодичним зростанням попиту та робочу силу при 

запровадженні нових технологій та утворення нових галузей (К. Фрімен); 

асинхронним протіканням технологічних циклів та інституційних (К. Перес-

Перес) й соціальних (І. Міллендорфер) змін у суспільстві [39, с. 9]. 

Спробуємо продемонструвати, як у межах різних напрямів досліджень 

сучасні українські та російські вчені описують довгі хвилі Кондратьєва. 

Так, український учений Ю. Бажал вважає, що в різні історичні періоди 

довгі хвилі Кондратьєва спричинялися передовими технологіями, які 

змінювали інженерне та економічне мислення людей відносно ефективної 

господарської практики. Зокрема він висловив такі припущення: у 1790–

1850 рр. першу довгу хвилю спричинила механізація праці в ткацтві; в 1851–

1895 рр. другу – вуглевидобуток та паровий двигун; у 1896–1946 рр. третю – 

чорна металургія; в 1947–1989 рр. четверту – нафта разом з продуктами 

органічної хімії; в 1990 р.  п’яту – мікроелектроніка; а в 2040 р. почнеться 

шоста довга хвиля, котра буде спричинена біотехнологіями [40, с. 49].  

Водночас А. Гальчинський дотримується точки зору, що в різні періоди 

економічної історії довгі хвилі Кондратьєва формувалися під впливом не 

лише технологічних, а й інституційних змін у суспільстві. У зв’язку з цим він 
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особливе місце відводить циклам інституційних перетворень, які, на його 

думку, безпосередньо кореспондуються з довгими хвилями економічного і 

технологічного розвитку та реалізуються через структурні кризи. Останні він 

розглядає як механізм ліквідації запізнення інституційних перетворень в 

економіці від розвитку її технологічного потенціалу. Спираючись на 

інституційну специфіку господарського механізму економік А. Гальчинський 

описав п’ять довгострокових технологічних циклів (хвиль). Зокрема, він 

висловив припущення, що ознакою першого циклу 1772–1825 рр. був 

господарський механізм, який забезпечував перехід економік від 

мануфактурного до фабричного способу виробництва; другого циклу 1825–

1882 рр. – механізм, який забезпечував вільну конкуренцію; третього циклу 

1882–1932 рр. – механізм, який створював умови для домінування 

монополій; четвертого циклу 1932–1974 рр. – механізм, який забезпечував 

державне регулювання національного ринку; п’ятого циклу 1974–2009 рр. – 

механізм, який забезпечував інтернаціональне регулювання національного 

ринку [26, с. 81–82]. 

Російський економіст В. Дємєнтьєв аргументовано доводить, що 

об’єктом аналізу в теорії довгих хвиль є не лише технологічна база, що 

постійно оновлюється, а й інституційні умови її формування та розвитку. Це 

обумовлено тим, що висока регламентація інституційної сфери обмежує 

можливості підприємців реалізувати технології та продукти нової довгої 

хвилі [41, с. 21, 25]. Окремі економісти Росії та України довгі хвилі 

Кондратьєва пояснюють зміною поколінь та психології економічно 

активного населення, що відбувається приблизно через 27–28 років [208 

с. 226–227; 42, с. 60]. Водночас російський економіст О. Смірнов ставить під 

сумнів достовірність теорії довгих хвиль Кондратьєва. Зокрема, він 

аргументовано доводить, що факт існування таких хвиль не підтверджується 

навіть тими статистичними даними, що слугували доказовою базою в роботі 

М. Кондратьєва [43]. 
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Підсумовуючи, можна дійти висновку про те, що в сучасній 

економічній науці існують два принципово різні напрями досліджень 

циклічних коливань економік. Перший напрям розвивається у межах «нової 

кейнсіанської» та «нової класичної» шкіл. Їхні представники дотримуються 

погляду, що такі коливання є детермінованими явищами, які піддаються 

поясненню та передбаченню. Водночас частина цих вчених переконана, що 

розвиток зазначених теорій приведе до створення в майбутньому єдиної та 

більш досконалої монокаузальної теорії економічних циклів.  

Другий напрям досліджень розвивають економісти, котрі заперечують 

існування єдиної першопричини економічних циклів, що мали місце в різних 

історичних періодах. На їхню думку, всю їх сукупність можна пояснити 

лише на основі мультикаузального концепту, що спрямований на 

дослідження комбінації чинників, які в різні історичні періоди спричиняли 

нерівномірне зростання економік. Однак окремі економісти заперечують 

можливість дослідження таких комбінацій. Вони переконані, що економічні 

цикли є хаотичними явищами, що виникають і розвиваються без будь-якої 

закономірності та не піддаються науковим передбаченням. Унаслідок цього 

сьогодні, як і в минулих століттях, кризи виникають несподівано та не 

перестають дивувати уряди й бентежити населення своїми наслідками. 

Крім того окремі вчені дотримуються думки, що при створенні єдиної 

теорії економічних циклів важливо враховувати те, що вони можуть існувати 

в коротко- , середньо- та довгострокових періодах і мати між собою 

причинно-наслідкові зв’язки. Проте факт існування таких зв’язків сучасна 

наука ще не підтвердила. На наш погляд, це означає, що шлях до формування 

в майбутньому єдиної теорії економічних циклів пролягає через розширення 

досліджень на основі нових наукових гіпотез. Цій проблемі присвячений 

наступний підрозділ дисертації. 

1.5. Інституційний напрям досліджень циклів зростання економік  

Як відомо, в науці немає кращих чи гірших наукових теорій, а є лише 

більш або менш переконливі докази їх достовірності. З цієї позиції не можна 
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вважати досконалими нову кейнсіанську та нову класичну монокаузальні 

теорії, тому що вони не дають змоги вченим описати та пояснити періодичні 

коливання економічної активності в країнах, які не входять до числа 

розвинених. У свою чергу, не можна також вважати досконалими численні 

мультикаузальні теорії економічного циклу. За їхньою допомогою 

економісти можуть описати та пояснити практично всі коливання 

економічної активності в будь-яких країнах, але не спроможні довести, що ці 

коливання є циклічними, а не випадковими.  

Описані глухі кути сучасних теорій свідчать про те, що вони 

залишаються ще недосконалими, а тому мають тимчасовий статус у науці. Їх 

обов’язково будуть переглядати нові покоління вчених, які собі поставлять за 

мету вивести науку з існуючої теоретичної безвиході.  

Гіпотеза про інституційну обумовленість циклів. Вихідною точкою 

перегляду будь-якої наукової теорії є формування гіпотези, яка принципово 

по-іншому пояснює існування того чи іншого явища. Проте перед 

висуненням нової гіпотези щодо пояснення економічних циклів науковець 

має вирішити для себе загальне світоглядне питання: цикл – це явище, яке 

спричиняється одним чинником чи їх комбінацією? Відповідь на нього не 

потребує спеціальних доказів, тому що вона фактично є внутрішнім 

інтуїтивним переконанням ученого, яке згодом піддаватиметься емпіричній 

перевірці. У дисертації дотримується точка зору, що для розроблення нової 

гіпотези, яка пояснює існування економічних циклів, доцільно використати 

монокаузальний концепт дослідження.  

Усе розмаїття монокаузальних теорій економічних циклів побудовано 

на припущенні, що існує лише один чинник, який має нелінійний вплив на 

економічну активність учасників ринку. Його розглядають як першопричину 

існування циклів. Проте було б великою помилкою вважати, що економіст, 

обравши монокаузальний концепт дослідження, є необмеженим у виборі 

першопричин економічних циклів. Варіанти його вибору визначають 

досягнення сучасної науки в частині виявлення чинників, які спроможні 
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змінювати сукупний попит та сукупну пропозицію в економіці. Ігноруючи їх, 

економіст ризикує висунути гіпотезу, що буде суперечити сучасним знанням 

і виглядати, як необґрунтована авторська здогадка або фантазія. 

Які ж межі на вибір гіпотези про першопричину економічних циклів 

накладає сучасна економічна наука? Зокрема, її положення заперечують 

можливість пояснення циклічності економічного зростання за допомогою 

цінових коливань, тому що в рівноважній в економіці, де існує повна 

зайнятість, рівень цін залишається незмінним. Проте в такій економіці обсяги 

виробництва можуть змінюватися під впливом нецінових чинників сукупного 

попиту або сукупної пропозиції. Їх опис та систематизацію економісти 

розпочали ще на початку ХІХ ст. Для ознайомлення з ними варто 

скористатися узагальненнями (табл. 1.1), що були зроблені американськими 

економістами Кемпбелом Р. Макконнеллом та Стенлі Л. Брю, авторами 

популярного підручника Економікс. 

Таблиця 1.1 

Нецінові чинники сукупного попиту та сукупної пропозиції  
на внутрішньому ринку економіки 

 

Нецінові чинники, що зміщують 
криву сукупного попиту  

Нецінові чинники, що зміщують 
криву сукупної пропозиції 

1. Зміни в споживчих витратах: 
а) добробут споживачів; 
б) очікування споживачів; 
в) заборгованість споживачів; 
г) податки.  
2. Зміни в інвестиційних витратах:  
а) відсоткова ставка; 
б) очікувані прибутки від інвестицій; 
в) податки з підприємств; 
г) технології; 
д) надлишкові потужності.  
3. Зміни в державних витратах.  
4. Зміни в витратах на чистий експорт: 
а) національний дохід в інших країнах; 

б) валютні курси. 

1. Зміна цін на ресурси:  
а) наявність внутрішніх ресурсів: 
– земля; 
– трудові ресурси; 
– капітал; 
– підприємницькі здібності; 
б) ціни на імпортні ресурси; 
в) ринкова влада.  
2. Зміни в продуктивності.   
3. Зміна правових норм:  
а) податки з підприємств і 
субсидії; 
б) державне регулювання. 

 

Джерело: Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и 

политика: в 2-х т. / пер. с англ. 11-го изд. Москва: Республика, 1992. Т.1. С. 

178–186. 
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 У табл. 1.1 подано перелік нецінових чинників сукупного попиту та 

сукупної пропозиції внутрішнього ринку економіки. Цей перелік дає змогу 

краще зрозуміти наявні в науці підходи до вивчення та моделювання 

економічних циклів. Наприклад, економічні цикли в класичних теоріях 

пояснювались коливаннями сукупної пропозиції через періодичну зміну 

запасу та вартості основного капіталу в економіці, а в нових класичних – 

через зміну сукупної продуктивності праці та капіталу. Представники 

кейнсіанської школи економічні цикли пояснюють коливаннями сукупного 

попиту через періодичну зміну інвестиційних витрат. 

Крім того, дані табл. 1.1 дають змогу краще зрозуміти наявні в науці 

підходи до вивчення чинників, які мають лінійний вплив на ринкову 

поведінку покупців і продавців та спроможні лише підсилювати або 

послабляти циклічні коливання товарного виробництва. Наприклад, у 

кейнсіанській теорії враховувався факт, що підвищення позичкового відсотка 

неодмінно зменшить очікувані прибутки виробників від інвестицій і, 

відповідно, скоротить їхні інвестиційні витрати. Це у свою чергу неминуче 

прискорить процес стиснення сукупного попиту та виробництва в економіці. 

В економічних моделях прихильників нової класичної теорії враховується 

факт, що зростання цін на виробничі ресурси, включаючи імпортні, 

неодмінно збільшить витрати на виготовлення одиниці продукції. Це, у свою 

чергу, неминуче прискорить процес стиснення сукупної пропозиції товарів і 

послуг в економіці. 

Якщо набір чинників, описаних у табл. 1.1, розглядати як рамку, яка 

визначає межі пошуку нової гіпотези про природу економічних циклів, то це 

породжує запитання: які з них, крім уже розглянутих вище, можуть виконати 

роль першопричини циклічних коливань товарного виробництва в 

економіках? На наш погляд, таку роль можуть виконати ринкові інститути 

економіки. Спробуємо пояснити цей вибір.  

Суттєвою рисою циклічних коливань економік є періодична зміна не 

лише величини випуску продукції, а й її структури. Остання розвивається у 
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формі процесу заміщення традиційних товарів і послуг інноваційними та 

якіснішими, які мають кращі споживчі властивості й, відповідно, більшу 

ринкову вартість. Завдяки випуску нової продукції товаровиробники 

починають отримувати додаткові доходи, що стимулюють їхню ділову 

активність. Якщо на економічний цикл поглянути з цієї позиції, то виникає 

закономірне запитання: а які ж чинники спроможні періодично 

прискорювати та вповільнювати зміни в структурі випуску на користь нових 

видів продукції і таким чином регулювати рівень виробництва, товарообігу, 

сукупного попиту та сукупної пропозиції в економіці? Якщо звернутися до 

табл. 1.1, то можна дійти висновку, що цю місію можуть виконувати 

винятково інститути.  

Зокрема, правові норми, які визначають величину податків, спроможні 

регулювати доходи та витрати домогосподарств, підприємців і держави. 

Наприклад, якщо в економіці зростають податки на доходи фізичних осіб, то 

це приводить до збільшення доходів органів державного управління. За цієї 

умови домогосподарства зможуть менше коштів свого бюджету спрямовувати 

на закупівлю дорожчої інноваційної та якіснішої продукції. Крім того, 

інститути спроможні змінювати структуру сукупної пропозиції в економіці. 

Наприклад, держава, запроваджуючи стимулюючі законодавчі норми в сфері 

субсидування розробок нової продукції, прискорює процес її масового 

виробництва. Вагомі теоретичні докази на користь того, що інститути 

спроможні змінювати структуру виробництва в економіці та визначати її 

розвиток навів український учений В. Лагутін [44, с. 16]. 

Якщо погодитися з тим, що інститути створюють умови для зміни 

структури випуску на користь нових видів продукції, то за цим виникає нове 

запитання: що ж являють собою ці умови? Згідно з положеннями сучасної 

мікроекономічної теорії, поява нового продукту на ринку відбувається під 

впливом цін. Це пояснюється тим, що споживач на ринку постійно 

намагається купити якомога кращі товари та формує на них підвищений 

попит і ціни. Високі цінові стимули заохочують виробників по-новому 
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комбінувати основні фактори виробництва: працю, землю, капітал з метою 

випуску продукції з інноваційними чи кращими споживчими властивостями 

та задоволення попиту на неї. Такі пояснення перебігу змін в структурі 

попиту та пропозиції є достатньо переконливими, якщо спиратися на 

припущення про те, що мобільність основних факторів виробництва в 

економіці залишається величиною незмінною. При цьому під поняттям 

«мобільність факторів виробництва», як правило, розуміється можливості 

різних видів ресурсів змінювати сферу свого застосування. 

На наш погляд, наведений зміст поняття «мобільність факторів 

виробництва» є дещо спрощений, тому що для економіста важливо знати не 

лише потенційні можливості зміни сфери застосування ресурсів, а й те чому 

вони в одні періоди швидше, а в інші повільніше комбінуються по-новому з 

метою додаткового випуску продукції. Таке розуміння проблеми дає змогу 

поняття «мобільність факторів виробництва» розглянути, як швидкість 

утворення та упровадження у сфері виробництва нових факторних 

комбінацій праці, землі, капіталу з метою збільшення випуску інноваційної 

та якіснішої продукції впродовж певного часу. При цьому варто наголосити, 

що зазначена швидкість не може бути постійною величиною, тому що вона 

кожний раз залежить від наявних в економіці природних, технічних і 

соціальних обмежень [45, с. 78], які вповільнюють нове комбінування 

факторів виробництва.  

Зокрема, природні обмеження пов’язані з дією сил природи, технічні – з 

організацією товарного виробництва. Наприклад, в Антарктиді через 

природні обмеження неможливо вирощувати сільськогосподарські культури, 

тому що на її території опади випадають лише у вигляді снігу, а літні 

температури не перевищують нуля градусів. Водночас через технічні 

обмеження неможливо миттєво розвідати та розробити родовище природних 

копалин, виростити додатковий урожай, збільшити поголів’я худоби чи 

побудувати технологічно нове підприємство, підготувати кваліфіковану 

робочу силу або створити нову модель автомобіля, літака, космічного апарата. 
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Соціальні обмеження факторної мобільності можна безпосередньо 

спостерігати в будь-якій сучасній економіці. Поряд з бюджетними та 

ресурсними обмеженнями, вони були частково описані українськими 

науковцями Г.Пилипенко, Є. Кучеренко І. Лисунець [46, с. 78]. Коротко цей 

вид обмежень можна описати так. Наприклад, із України до Німеччини або з 

Німеччини до України лікар може переїхати за декілька годин, але в цих 

країнах він може витратити роки на отримання необхідних документів, які 

дадуть йому право працювати за спеціальністю. За цих обставин можна 

стверджувати, що чим складнішими будуть формальні правила у Німеччині 

чи Україні, тим більше часу та зусиль лікар буде змушений витрачати для 

збору дозволів, довідок, підтверджень необхідних для визнання диплому, 

відкриття робочої візи та працевлаштування.  

Соціальні обмеження можуть впливати на швидкість переміщення в 

економіці не лише робочої сили, а й капіталу. Наприклад, якщо споживачі 

купують нерухомість на етапі будівництва, то в разі банкрутства будівельної 

компанії, вони ризикують втратити свої інвестиції. У цьому випадку ринкову 

поведінку менеджерів, які свідомо чи несвідомо довели компанію до 

банкрутства, можна розглядати як чинник, який породжує негативні 

очікування серед інших потенційних покупців і демотивує їх входити на 

ринок будівельних послуг та інвестувати в будівництво житла. Для усунення 

такого чинника суспільство використовує норми, які, наприклад, дозволяють 

забудовникам продавати лише введені в експлуатацію житлові об’єкти. 

Наведені приклади дають підстави стверджувати, що для регулювання 

мобільності факторів виробництва в економіці суспільство використовує 

особливі інструменти – економічні інститути, що регулюють ринкову 

поведінку людей (далі – ринкові інститути). Формальним проявом їх 

існування є довідки, погодження, свідоцтва, патенти, ліцензії, сертифікати 

відповідності, висновки безпечності продукції, реєстрація прав власності на 

економічні ресурси або угод щодо їх купівлі-продажу, податки, штрафи, 

субсидії, пільги, регульовані ціни тощо, неформальним – ділова репутація, 
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соціальна відповідальність бізнесу та споживачів, благодійність, громадський 

контроль та суспільний осуд недобросовісної комерційної практики тощо. 

Суспільство, зменшуючи соціальні обмеження за допомогою 

інституційних норм, стимулює економічних агентів долати природні та 

технічні обмеження мобільності основних факторів виробництва. Тому в 

економіках, де через недосконалість ринкових інститутів соціальні 

обмеження факторної мобільності є великими, завжди буде здійснюватися 

менше нових ресурсних комбінацій з метою додаткового випуску продукції.  

Проте наведені вище логічні припущення про умови формування 

економічних циклів є недостатніми для висунення гіпотези про їх 

інституційну обумовленість. На наш погляд, для цього необхідно виконати 

ще два завдання: по-перше, зібрати емпіричні свідчення, що ринкові 

інститути дійсно спроможні впливати на зростання економік; по-друге, 

надати докази, що згодом вплив одних і тих же інститутів на поведінку 

учасників ринку може змінюватися, тобто, що він є нелінійним. Спробуємо 

відшукати такі свідчення та докази. 

У дослідженнях фахівців ВЕФ щодо конкурентоспроможності країн у 

межах світового господарства поряд з такими умовами, як макроекономічна 

стабільність, рівень розвитку інфраструктури, освіти, охорони здоров’я тощо, 

інституції розглядаються як один із вагомих чинників розвитку економік. З 

1979 р. це припущення підтверджується емпіричними даними, які фахівці 

ВЕФ регулярно збирають більш ніж в 140 країнах і щорічно узагальнюють у 

вигляді доповідей про глобальну конкурентоспроможність їхніх економік.  

Проте, варто відмітити, що методологія досліджень фахівців ВЕФ 

передбачає, що вдосконалення інституцій є важливою умовою економічного 

зростання держав, які намагаються побудувати ринкові економіки за зразком 

розвинених країн світу. Водночас на економічне зростання країн-лідерів 

світового господарства домінуючий вплив справляють чинники 

інноваційного розвитку: модернізація бізнесу, інновації, тому що в них 

проблема підвищення ефективності інституцій уже вирішена.  



 87 

Спираючись на результати досліджень фахівців ВЕФ можна дійти 

висновку, що інститути (з моменту запровадження і до моменту зміни) мають 

постійний, тобто лінійний вплив на ринкову поведінку людей. Проте цей 

методологічний підхід дещо суперечить основним положенням теорії 

інституційних змін, яка спрямована на вивчення закономірностей зміни 

інститутів, можливостей їх перенесення із одних країн до інших, 

послідовності адаптації до існуючого інституційного та культурного 

середовища тощо. Окремі ключові положення цієї теорії можна подати у 

вигляді таких узагальнень.  

Узагальнення перше – ефективні інститути можуть збільшувати 

підприємницький прибуток та приводити до економічного зростання, але з 

часом вони перетворюються на неефективні й потребують зміни та 

вдосконалення. Цю закономірність вперше ґрунтовно описав 

всесвітньовідомий американський економіст Даглас Сесіл Норт, шукаючи 

відповідь на запитання: чому інституційна норма з часом перестає 

регулювати поведінку учасників ринку? У своїх дослідженнях він дійшов 

висновку, що поступова ерозія діючої норми (розмивання, нехтування нею, 

бажання її перегляду) відбувається внаслідок появи нових стимулів 

діяльності учасників політичного або економічного обміну через зміну 

відносних цін на фактори виробництва (працю, землю, капітал), інформацію, 

технології та споживчих смаків покупців. Ерозія діючої норми може різко 

прискоритися внаслідок швидких змін в ідеологічних переконаннях 

суспільства, спричинених війнами, революціями, завоюваннями та 

стихійними лихами [47 с. 108–117].  

Люди ніколи не зможуть створити ідеальні, абсолютно досконалі 

інститути. З цього витікає, що процес ерозії норм діючого інституту також 

може прискорюватися внаслідок несвідомих або свідомих помилок, 

прорахунків, невизначеності осіб, які здійснюють проектування інститутів 

під час реформ. На цю обставину звернув увагу російський економіст 

В. Полтерович. Її він описав за допомогою терміну «дисфункція інституту», 
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яким узагальнив ситуацію, коли функціонування інституту відхиляється від 

того, що очікували економічні агенти та/або законодавці. Досліджуючи 

дисфункцію інститутів, В. Полтерович дійшов висновку, що, через 

недосконалість, запроваджені нові інституційні норми спроможні 

сформувати умови для активізації інших небажаних альтернативних норм 

або спровокувати конфлікт інтересів економічних агентів, який може 

стримувати їхню діяльність [48 с. 78–86, 91]. На наш погляд, недосконалі 

інституційні норми також можуть породжувати альтернативні види 

економічної діяльності. Якщо згодом негативні наслідки запроваджених 

законодавчих норм починають переважати позитивні, суспільство постає 

перед проблемою їх заміни. Спробуємо це продемонструвати на прикладі 

України: 

– активізація альтернативних інституційних норм. В Україні 

конституційна норма про депутатську недоторканність із засобу державної 

гарантії здійснення депутатами своїх повноважень перетворилася на засіб 

уникнення відповідальності за корупційну діяльність, тобто на інституційне 

обмеження, що унеможливлювало розширення боротьби з корупцією в 

країні. Спроба за допомогою Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні 

правопорушення» № 3207-VI від 7 квітня 2011 р., запровадити покарання за 

незаконне збагачення високопосадових представників органів державної 

влади виявилася невдалою. Норми цього Закону рішенням Конституційного 

Суду України №1-р/2019 від 26 лютого 2019 р. було визнано 

неконституційними. Іншими словами, вони виявилися несумісними з 

інституційним середовищем країни. Усе це спонукало Верховну Раду 

ліквідувати депутатську недоторканність шляхом прийняття Закону України 

«Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності 

народних депутатів України)» № 7203 від 3 вересня 2019 р., а також 

розпочати розроблення нового проекту закону про відповідальність за 

незаконне збагачення. 
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– породження конфлікту інтересів економічних агентів, який стримував 

їхню діяльність. 16 червня 2005 р. Верховною Радою України були прийняті 

зміни до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні 

кошти», які значно підвищили регуляторну роль Тендерної палати при 

здійсненні державних закупівель. Ці зміни дали поштовх для концентрації 

навколо неї сумнівних схем (обов'язкові консультаційні послуги через певні 

фірми та оплата роялті, оскарження торгів, «чорний список» учасників 

торгів, обов'язкова передплата бюлетеня Тендерної палати для участі в 

торгах, нотаріальне завірення договорів про закупівлю, оформлення 

псевдопоруки як обов’язкового виду тендерного забезпечення, корупційні 

погодження процедури закупівлі в одного учасника). Таке плетиво проблем 

руйнувало в замовників та учасників будь-яке бажання проводити торги і 

брати в них участь. Це призвело до безпрецедентного способу їх вирішення – 

в березні 2008 р. чинний на той час Закон про державні закупівлі був 

скасований взагалі. За оцінками СБУ, яка згодом розслідувала діяльність 

Тендерної палати та пов’язаних з нею структур, державі було завдано збитків 

на суму  близько 500 млн дол. США [49 с. 47–48]; 

– активізація альтернативних видів діяльності. В Україні відносно 

автомобілів з іноземною реєстрацією діє два митних режими: транзит і 

тимчасове ввезення. Згідно з першим режимом автомобіль може перебувати 

на митній території України не більше п'яти днів, або десяти – якщо водій 

має намір повернутися через інший пропускний пункт. У режимі 

тимчасового ввезення автомобіль може перебувати в Україні без сплати 

митних зборів до одного року. Митним кодексом України передбачається, що 

перевищення строків транзиту та тимчасового ввезення транспортних засобів 

особистого користування, що перебувають під митним контролем, є 

порушенням митних правил за статтями 470 та 481 Кодексу та тягнуть за 

собою адміністративну відповідальність у вигляді попереджень та штрафів. 

У березні 2015 р. Конституційний Суд України (Рішення від 31 березня 

2015 р. у Справі № 1-4/2015 щодо офіційного тлумачення положень частини 
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другої статті 469 Митного кодексу України) встановив, що користування або 

розпорядження транспортними засобами особистого користування, які 

поміщені в митний режим тимчасового ввезення на митну територію 

України, не є адміністративним правопорушенням, передбаченим у частині 

другій статті 469 Кодексу. Це рішення призвело до значного збільшення 

кількості транспортних засобів особистого користування з іноземною 

реєстрацією, що перебували в Україні з порушенням митного законодавства. 

За даними митної статистики з 1 січня 2016 р. до 1 травня 2018 р. 315 228  

автомобілів з іноземною реєстрацією, які були завезені в режимі транзиту та 

тимчасового ввезення, незаконно залишилися в Україні. Найбільше їх 

надійшло з Литви, Польщі, Німеччини, Болгарії, Чехії [50]. Постачання 

автомобілів з цих країн перетворилося на високоприбутковий вид 

економічної діяльності, який був припинений з прийняттям Закону України 

«Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну 

територію України» № 2612-VIII від 8 листопада 2018 р.  

Узагальнення друге – неефективні інститути можуть бути стійкими у 

часі. На цю обставину також звернув увагу В. Полтерович, досліджуючи 

причини, що ускладнюють та збільшують в економіці період переходу від 

неефективних до ефективних інститутів. До числа таких причин від включив: 

неможливість лабораторно оцінити ефективність нового інституту в 

довгостроковій перспективі; неспроможність осіб, які здатні запровадити 

новий інститут, отримати від цього вигоду; великі трансформаційні витрати 

переходу до нового інституту, відсутність або недосконалість ринку 

інститутів [48, с. 62, 87–90]. На думку української вченої-економіста 

В. Небрат причиною збереження неефективних інститутів також може 

слугувати залежність суспільства від власної інституційної історії, 

використання держави окремими групами для забезпечення своїх 

інтересів [51, с. 44– 5)]. 
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На наш погляд, зібрані теоретичні докази та емпіричні спостереження про 

те, що інститути спроможні впливати на економічне зростання, але згодом їхні 

норми втрачають ефективність, а суспільство має обмежені можливості 

стосовно їх швидкого вдосконалення можна використати для висунення нової 

гіпотези. Її суть якої полягає в такому: економічні цикли можуть 

спричинятися нелінійним впливом ринкових інститутів на структуру 

сукупного попиту та сукупної пропозиції в економіці.  

Гіпотезою передбачається, що періодичні реформи, спрямовані на 

вдосконалення ринкових інститутів, та поступова ерозія (переродження) 

їхніх норм спроможні спричиняти інституційно обумовлені цикли зростання. 

Нове поняття, яке використано для їх назви, складається з двох ключових 

термінів, зміст яких полягає в такому.  

Термін «інституційно обумовлені» вказує, що кожний такий цикл 

описується та моделюється як явище, першопричиною якого є один чинник – 

інститути. При цьому під обумовленістю, відповідно до трактування, 

поданого в Академічному тлумачному словнику української мови, 

розуміється залежність перебігу циклу від певних умов, обставин, які 

формуються внаслідок періодичного вдосконалення норм ринкових 

інститутів та їх перетворення в неефективні, тобто інституційних змін. Саме 

вони виконують роль першопричини, яка дає поштовх для коливань 

факторної мобільності в економіці і цим опосередковано впливає на 

структуру в ній сукупного попиту, сукупної пропозиції та їхньої величини. 

Термін «цикли зростання» вказує на особливості наукового підходу 

щодо їх дослідження. При його виборі було враховано, що в сучасній науці 

поняття «економічний цикл» використовується для узагальнення 

періодичних коливань економічної активності. Її дослідження здійснюються 

на основі трьох основних наукових підходів, які дають змогу виокремлювати 

класичний цикл, цикл зростання, цикл темпів зростання. У країнах-членах 

ОЕСР економічна активність оцінюються та описуються в межах класичного 

циклу за допомогою абсолютних показників, наприклад, обсяг ВВП; циклу 
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зростання – за допомогою відносних показників, наприклад, різниця між 

фактичним і потенційним обсягом ВВП; циклу темпів зростання – за 

допомогою відносних показників, наприклад, темп зростання ВВП [52]. 

Сьогодні динаміка економічної активності в країнах узагальнюється 

переважно у формі не класичних циклів, а циклів зростання. У західній науці 

їх регулярне дослідження розпочалося в 1970 роках.  

Проблематика пов’язана з циклами зростання висвітлювалася в 

роботах М. Десаі [53]; Дж. Эванса, С. Хонкапох’я, П. Ромера [54]; 

Дж. Форрестера [55]; Р. Нільссона [56]; Р. Феррі [57]; Л. Лю, Е. Пакі, 

Дж. Стоунхауса, Ц. Ю [58]; Т. Івайсако [59]. Для опису циклів зростання 

були створені моделі, які давали змогу дослідникам виявлену на траєкторії 

довгострокового зростання економіки хвильоподібну лінію розділити на 

циклічні коливання та довгостроковий тренд. Це доволі складне завдання, 

вирішення якого продовжується в дискусіях дотепер [60]. Започаткування 

такого підходу до вивчення циклічності зростання економік пов’язують з 

іменем Е. Прескотта.  

Разом з тим частина економістів заперечує існування циклів зростання 

у формі випадкових бумів і рецесій, які періодично порушують 

довгостроковий тренд розвитку ділової активності. Наприклад, професор 

американського Університету Стоуні-Брук Ноа Сміт доводить, що рецесії 

можуть спричиняти незворотні зміни в продуктивності виробництва, які 

економіка самостійно, без допомоги держави, не спроможна подолати в 

короткі терміни й вийти на траєкторію довгострокового зростання. Для 

уникнення незворотних наслідків рецесії уряди змушені стимулювати 

економічні буми. За цих обставин самостійне циклічне зростання економіки 

стає неможливим, тому що воно спричиняється державою [61].  

При аналізі циклів зростання поворотні точки виникають в моменти, 

коли низка відхилень економічної активності від тренду досягає локального 

максимуму (пік) або локального мінімуму (дно). Фахівці ОЕСР для 

прогнозування в країнах поворотних точок циклів зростання використовують 



 93 

композитні випереджальні показники (Composite Leading Indicators, далі – 

показники CLI) [62]. У 2009 р. вітчизняні та польські науковці здійснили 

спробу розробити показники CLI для України. Їх апробація показала, що у 

2000–2008 рр. для української економіки були характерні короткострокові 

цикли зростання, що піддавалися передбаченню [63].  

У дисертації ставиться за мету виявити та описати не короткострокові, 

а тривалі цикли зростання, що обумовлені інституційними змінами в 

економіці. Опис періодичних коливань економічної активності впродовж 

таких циклів можна здійснити за допомогою відносних показників, які 

відображають як темпи приросту економіки, так і рівень її відхилення від 

потенційно можливого тренду зростання [64]. За критеріями ОЕСР цей метод 

дослідження частково включає наукові підходи до опису циклів зростання та 

циклів темпів зростання.  

Особливості перебігу інституційно обумовлених циклів зростання. 

Від здогадок наукову гіпотезу відрізняє те, що вона дає змогу досліднику не 

лише пояснити існування того чи іншого явища, а й створити теоретичну 

модель його розвитку в часі. Використовуючи її, дослідник може 

докладніше описати, чим висунута гіпотеза відрізняється від уже існуючих 

теорій та довести, що вона не суперечить сучасним науковим знанням.  

Довести, що гіпотеза про існування інституційно обумовлених 

економічних циклів є науковою та має елементи новизни, можна лише в один 

спосіб, а саме: створити теоретичну модель перебігу таких циклів і порівняти 

її з моделями, якими оперують нова кейнсіанська та нова класична теорії 

циклу, виявити відмінності між ними та навести докази, що особливості 

розробленої моделі перебігу циклу не суперечать сучасним економічним 

знанням.  

Для побудови теоретичної моделі інституційно обумовленого циклу 

зростання доцільно зробити певні вихідні методологічні припущення. 

Зокрема, про те, що економіки функціонують в умовах недосконалої 

конкуренції та неабсолютної мобільності факторів виробництва (праці, землі, 
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капіталу). Їх миттєве нове комбінування для випуску нових видів продукції 

стримується через існуванням природних, технічних і соціальних обмежень. 

Високий рівень таких обмежень уповільнює факторну мобільність і 

збільшує витрати робочого часу на випуск одиниці нової продукції до 

величини, яку неможливо компенсувати за рахунок доходів від її продажу. 

Спираючись на ці положення спробуємо змоделювати перебіг інституційно 

обумовленого циклу зростання у вигляді трьох послідовних фаз: зростання, 

криза, депресія. 

Фаза зростання. Початок циклу доцільно пов’язувати із завершенням 

реформування ринкових інститутів, які, зменшивши в економіці соціальні 

обмеження факторної мобільності, покращили очікування споживачів щодо 

доцільності придбання нових видів продукції та підприємців щодо їх 

виробництва. Нові економічні очікування зумовлюють зростання в економіці 

факторної мобільності до рівня, за якого витрати робочого часу на випуск 

однієї одиниці нової продукції зменшуються до величини, яку спроможні 

компенсувати доходи від її продажу. Унаслідок цього виникає сприятлива 

кон’юнктура для її купівлі-продажу. Розширення випуску продукції з 

інноваційними та якіснішими властивостями зумовлює в економіці 

прискорене кумулятивне (самопідсилювальне) зростання виробництва. 

Процес його розгортання коротко можна подати так.  

Послідовне збільшення частки інноваційної та якіснішої продукції в її 

загальному випуску спричиняє зростання ефективності виробництва та 

доходів від виробничої діяльності. Завдяки цьому підприємці отримують 

можливість розширити інвестиційну діяльність та підвищити заробітну плату 

працівникам. Її зростання спричиняє збільшення пропозиції робочої сили на 

ринку та підвищення рівня зайнятості. Унаслідок цього в економіці 

починають прискорено зростати споживчі та інвестиційні витрати, структура 

яких перманентно змінюється на користь інноваційної й якіснішої продукції. 

Це приводить до постійного технологічного оновлення виробництва, його 

поповнення кваліфікованою робочою силою. Іншими словами, кумулятивне 
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зростання виробництва являє собою безперервний і самопідсилювальний 

процес збільшення випуску товарів і послуг в економіці, що виникає за 

умови, коли приріст сукупного попиту стимулює відповідне збільшення 

сукупної пропозиції і навпаки. 

З теоретичної точки зору процес кумулятивного зростання 

виробництва може продовжуватися безкінечно довго, тому що попит на нові 

види продукції задовольнити неможливо через безмежні потреби споживачів. 

Проте в реальному житті кумулятивне зростання постійно переривається 

через поступову ерозію норм ринкових інститутів, яка перетворює їх в 

інструмент збільшення соціальних обмежень факторної мобільності. 

Зростаючи, вони уповільнюють в економіці процес утворення нових 

факторних комбінацій з метою виробництва інноваційної та якіснішої 

продукції. Унаслідок цього погіршується кон’юнктура та зменшуються 

цінові стимули щодо розширення її випуску. Зниження темпів зростання 

виробництва нових видів продукції призводить до зменшення ефективності 

економіки та її динаміки. У цей період вона стає несприйнятливою до 

досягнень технологічного прогресу, втрачає потребу в додатковій 

кваліфікованій робочій силі.  

Згодом ринки колись інноваційної та якіснішої продукції поступово 

перетворюються на ринки традиційних товарів і послуг. Унаслідок цього 

настає момент, коли випуск традиційної продукції неможливо розширити 

через товарну насиченість ринків, а нові види економічної діяльності 

неможливо започаткувати через великі соціальні обмеження факторної 

мобільності. Цю мить можна розглядати як вхід економіки до стану 

нульового зростання, під час якого її ефективність не збільшується.  

Фаза кризи. Упродовж неї економіка може короткий час перебувати в 

рівноважному стані та зберігати високий рівень зайнятості. Проте згодом, під 

дією випадкових несприятливих подій, нульове зростання економіки може 

швидко перетворитися на кумулятивний спад із незворотними змінами в 

структурі виробництва, тобто на системну кризу.  
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Фаза депресії. Основною ознакою цієї фази є повернення виробництву 

здатності до зростання шляхом реформування інституційного устрою 

внутрішнього ринку. Ці реформи суспільство приречене здійснити для того, 

щоб перервати процес кумулятивного економічного спаду. Завдання 

зазначеного блоку реформ полягає в зменшенні рівня трансакційних витрат в 

економіці, стабілізації рівня цін та обсягів виробництва.  

Разом з тим зазначені реформи спроможні лише тимчасово зупинити 

розгортання системної кризи в економіці. Проте вони не здатні завадити її 

повторному відновленню у вигляді другої хвилі. Для її уникнення необхідно 

здійснити другий блок реформ, які усунуть соціальні обмеження факторної 

мобільності в економіці, змінять в ній структуру сукупного попиту і сукупної 

пропозиції на користь інноваційної й якіснішої продукції та фактично 

започаткують новий інституційно обумовлений цикл зростання. 

Для розкриття особливостей перебігу інституційно обумовленого 

циклу зростання спробуємо ключові положення його теоретичної моделі 

порівняти з сучасними знаннями про них, а також з елементами моделей, які 

використовуються для опису монокаузальних економічних циклів у новій 

кейнсіанській та новій класичній теоріях.  

Особливість перша. Теоретична модель інституційно обумовленого 

циклу зростання побудована на основі монокаузального концепту 

дослідження, який передбачає, що причиною циклічних коливань 

виробництва служить один чинник – ринкові інститути. Говорячи образно, 

вони здатні відіграти роль «пульсара», що періодично подає сигнали для 

учасників ринку стосовно розширення чи стиснення традиційних або нових 

видів економічної діяльності. Зазначені сигнали можуть підсилюватися або 

блокуватися випадковими подіями міжнародного, політичного, соціального, 

психологічного характеру.  

Припущення про здатність ринкових інститутів спричиняти цикли 

зростання сьогодні в науці активно не заперечується, але і не підтримується. 

Водночас, як уже зазначалося, воно відповідає основним засадам сучасної 
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теорії інституційних змін, положення якої передбачають, що інститути 

можуть: підвищувати продуктивність виробництва та регулювати величину 

трасакційних витрат; як і нові технології, збільшувати прибутки учасників 

ринку; згодом втрачати здатність виконувати бажані для суспільства 

регулюючі функції, тобто перероджуватися.  

Особливість друга. У межах нової кейнсіанської та нової класичної 

теорій економічні цикли моделюються як періодичні коливання економічної 

активності щодо додаткового випуску продукції. Теоретичною моделлю 

інституційно обумовлених циклів зростання передбачається, що коливання 

економічної активності пов’язані з додатковим випуском нових або 

традиційних видів продукції, тобто із зміною структури виробництва.  

Особливість третя. На відміну від нової кейнсіанської та нової 

класичної моделей, теоретична модель інституційно обумовленого циклу 

зростання передбачає, що чинники циклічних коливань економіки одночасно 

знаходяться як на боці сукупного попиту, так і сукупної пропозиції. 

Незважаючи на відмінності, такий підхід до моделювання інституційно 

обумовленого циклу зростання не суперечить тим принципам, що були 

використані економістами нової кейнсіанської та нової класичної школи для 

побудови моделей економічних циклів. Зокрема, інститути, впливаючи на 

зміну структури споживчого попиту на користь нових видів продукції, 

автоматично створюють сприятливі умови для збільшення інвестицій в 

економіку, розширення в ній сукупного попиту, як це передбачається 

новою кейнсіанською моделлю економічного циклу. Водночас, інститути, 

впливаючи на зміну структури виробництва на користь нових видів 

продукції, автоматично створюють сприятливі умови для збільшення 

продуктивності праці та капіталу, як це передбачається новою класичною 

моделлю економічного циклу.  

Особливість четверта. Нова класична модель економічного циклу 

побудована на припущенні, що економіка є самостабілізуючою та 

рівноважною системою, яка самостійно, без допомоги держави, здатна 
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долати кризові явища та повертатися до рівня повної зайнятості. Водночас, 

теоретична модель інституційно обумовленого циклу зростання передбачає, 

що економіка, будучи рівноважною системою, самостійно, без участі 

держави та її інституційних реформ не спроможна долати стан нульового 

зростання чи системні кризи, що можуть виникати наприкінці циклів.  

Теоретичне моделювання інституційно обумовленого циклу зростання 

показало, що він має власні особливості перебігу, які відрізняють його від 

інших циклів, які вже були описані сучасною наукою. Однак виявлені 

особливості мають логічні пояснення, які не суперечить сучасним знанням. 

Водночас при моделюванні інституційно обумовлених циклів зростання було 

використано поняття – «випадкова системна економічна криза». Спробуємо 

уточнити, який зміст криється за ним. 

Системні економічні кризи. Теоретичне моделювання перебігу 

інституційно обумовлених циклів зростання дало змогу виявити, що вони 

можуть супроводжуватися або не супроводжуватися системною кризою, 

вийти з якої економіка самостійно не в змозі. Спробуємо уточнити, що ж 

таке системна криза та чим вона відрізняється від інших кризових явищ, які 

можуть виникати в економіці упродовж інституційних циклів її зростання. 

Термін «криза» має давньогрецьке походження та використовувався в 

значенні – «розділення», «розрізнення» чогось при просіюванні через сито. 

Згодом у медицині цей термін набув значення поворотного моменту до 

кращого або гіршого стану і таким увійшов спочатку в латинську, а потім і 

новоєвропейські (французьку, німецьку) мови. У них термін «криза» почав 

використовуватися для зазначення переломного моменту, важкого 

перехідного стану, загострення, небезпечного нестійкого положення [65]. 

Згодом за його допомогою почали описуватися переломні суспільні події – 

військові, політичні, торговельні кризи. 

Термін «криза» економісти почали використовувати для узагальнення 

будь-яких різких спадів економічної активності в країні, які 

супроводжуються такими негативними явищами: скорочення виробництва та 
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торгівлі, паніка на товарних і фінансових ринках, банкрутство підприємств та 

банків, руйнування фінансових систем, зростання безробіття тощо. Спади 

економіки, що перериваються нульовим або коротким позитивним її 

зростанням, науковці почали іменувати хвилями економічної кризи. 

Водночас для узагальнення періодів стиснення окремих видів 

економічної діяльності економісти використали дещо інші похідні терміни. 

Зокрема, спад економічної активності лише у сфері фінансів вони почали 

описувати терміном «фінансова криза», у сфері виробництва енергоносіїв – 

«енергетична, нафтова, газова криза», у сфері виробництва 

сільськогосподарської продукції – «продовольча, зернова, молочна криза».  

Регулярність виникнення в XVIII–XIX ст. торгових криз у 

господарському житті Франції, Англії та Сполучених Штатів породила 

проблему їх наукового пояснення. Проте, як відомо, наука може пояснити 

лише ті явища, що мають певну закономірність повторного виникнення. 

Наприклад, науково неможливо пояснити регулярність криз, які впродовж 

десятиліття виникали в країні внаслідок торгової війни, стихійного лиха та 

техногенної катастрофи, тому що саме така комбінація цих причин більше 

ніколи не повториться в історії країни. Тому регулярність подібних криз є 

випадковою, яка не підлягає науковому поясненню.  

Шукаючи закономірності появи криз, економісти виявили, що частина 

з них виникала після того, коли економічна активність в країні зростала до 

найвищого рівня. Це означало, що складовим елементом економічних циклів 

були кризи, які унеможливлювали безперервне зростання виробництва. З 

цього робився висновок, що першопричини циклів криються в чинниках, які 

спричиняють кризи. Спираючись на цю гіпотезу, економісти в другій 

половині ХІХ ст. почали розробляти теорії криз. Як уже зазначалося в 

попередніх підрозділах, їх майстерно дослідив М. Туган-Барановський. 

Авторитетні вчені того часу назвали його одним із найвидатніших теоретиків 

криз [6, с. 19], якому вдалося всю їхню історичну сукупність пояснити одним 

чинником – періодичним коливанням запасу основного капіталу, зміна якого 
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супроводжувалася сплесками та спадами економічної активності в країні. 

Згідно з положеннями теорії М. Туган-Барановського, кризи усували 

невідповідність між обсягом виробництва та внутрішнім споживанням, 

унаслідок чого економіка набувала рівноважного стану. 

Проте вже до початку 1917 р. М. Туган-Барановський зібрав достатньо 

емпіричних фактів про те, що кризи не є неминучою фазою капіталістичного 

циклу [6, с. 603], тобто впродовж нього вони можуть виникати або не 

виникати. Цей висновок фактично означав, що регулярність появи криз 

неможливо пояснити за допомогою спеціальної економічної теорії, тому що 

вони мають стохастичну (випадкову) природу. Крім того, з цього висновку 

випливало, що впродовж економічних циклів національне господарство може 

постійно перебувати в рівноважному стані. У свою чергу це означало, що 

економіку доцільно розглядати як рівноважну систему та вивчати її кризові 

стани поза межами теорії економічних циклів. 

Сьогодні сучасні економісти не мають єдиної думки щодо існування 

циклічних економічних криз. Їхні погляди з цього питання можна подати в 

вигляді двох взаємосуперечливих концепцій.  

Основу першої концепції становить припущення про те, що складовою 

частиною економічних циклів є кризи, тому що вони виконують роль 

механізму повернення економіки до стану рівноваги. Разом з тим, 

дотримуючись цієї тези, вчені завжди по-різному пояснювали причини 

входження економіки в нерівноважний стан. Наприклад, Дж. Кейнс та його 

послідовники пояснювали вихід економіки із стану рівноваги 

недосконалістю ринку. На їхню думку, під час економічного зростання 

ринкові ціни і заробітна плата змінюються уповільнено порівняно з 

динамікою кон’юнктури, що приводить до надвиробництва. Частина 

сучасних розробників мультикаузальних теорій економічних циклів 

доводять, що нерівноважний стан економіки є закономірним явищем, тому 

що ринок, який регулює її зростання, за своєю природою є хаотичною 

системою, яка спричиняє наростання непередбачуваності, невизначеності та 
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спонукає економічних агентів приймати помилкові рішення. У роботах 

окремих українських економістів можна знайти докази того, що перехід від 

одного економічного циклу до наступного супроводжується промисловими 

чи фінансовими (валютними, банківськими, борговими) кризами [66, с. 142]. 

Основу другої концепції становить припущення про те, що кризи не є 

обов’язковим атрибутом економічного циклу. Цієї тези дотримуються 

розробники нової класичної теорії. Відповідно до їхніх уявлень, економіка є 

конкурентною та рівноважною системою, яка після закінчення циклу 

зростання продовжує рух уздовж траєкторії довгострокового розвитку. Тому 

нові класики розглядають кризи як стохастичні явища, що можуть виникати 

будь-коли впродовж циклу під дією випадкових негативних економічних 

шоків. Це дає їм підставу доводити недоцільність виокремлення в межах 

економічного циклу фази «криза».  

Концепція стохастичних криз отримала дещо специфічний розвиток 

завдяки зусиллям окремих російських учених, котрі використали її для 

формування «теорії змови» (конспірологічної теорії). За її допомогою вони 

здійснили спробу пояснити світові фінансові кризи як явища хаотично  

керовані, штучні та інспіровані. Для цього ними була створена модель 

перебігу циклічних керованих світових фінансових криз [67]. За 

результатами її емпіричної перевірки науковці дійшли висновку про те, що 

періодичні фінансові кризи в світовому господарстві є «рукотворними» 

явищами. Їх спричиняє вузьке коло утаємничених осіб, котрі контролюють 

Федеральну резервну систему США та отримують доходи від додаткової 

емісії долара США як світової валюти. Світові фінансові кризи – це 

інструмент штучного відновлення попиту на міжнародних ринках на долар 

США, який періодично знецінюється безконтрольною емісією [68, с. 23]. 

Дискусія між економістами щодо існування циклічних криз тягнеться 

вже не одне десятиліття. Перемогти в цій дискусії не змогла жодна з сторін. 

На наш погляд, коректно вийти з цього науково спору можна за допомогою 

гіпотези про інституційну обумовленість циклів економічного зростання. 



 102 

Згідно з її положеннями ринок економіки є рівноважною та конкурентною 

системою, що не тяжіє до кризового стану. Наприкінці інституційно 

обумовленого циклу зростання виробництво в країні може вражати системна 

криза. Її доцільно розглядати як не основний, а додатковий аргумент на 

користь того, що цикл добігає кінця.  

Для кращого розуміння такого явища, як системна криза, її варто 

описати за допомогою порівняльних характеристик. При їх виборі доцільно 

виходити з того, що всі економічні кризи, які виникають упродовж циклів, є 

стохастичними явищами. Вони можуть спричинятися різними випадковими 

подіями, включаючи й такі: торговельні війни, техногенні та природні 

катастрофи, внутрішні політичні конфлікти тощо. Унаслідок цього в 

економіках всі кризи є несхожими між собою за джерелами походження, 

часом перебігу і масштабом дії. Незважаючи на це, всі економічні кризи 

можна розділити на дві групи. 

До першої групи варто віднести економічні кризи, що не вносять 

незворотні зміни в структуру товарного виробництва. Далі їх ми будемо 

іменувати як тимчасові. Їхньою спільної рисою є те, що після припинення дії 

чинника, який породжує кризу, товарне виробництво в стислі терміни знову 

повертається на власну траєкторію зростання. 

До другої групи варто віднести ті економічні кризи, що вносять 

незворотні зміни в структуру виробництва. Далі їх ми будемо іменувати як 

системні, тому що вони можуть виникати наприкінці економічного циклу, 

коли в країні система ринкових інститутів стає настільки неефективною, що 

унеможливлює зростання виробництва як нової, так і традиційної продукції.  

Подібно до тимчасових, причиною системних криз можуть слугувати 

будь-які економічні або неекономічні чинники, що здатні погіршити 

майбутні очікування споживачів та підприємців. Проте системні кризи 

спроможні самі себе підсилювати, тобто спричиняти незворотний 

кумулятивний спад виробництва, впродовж якого сукупна економічна 

діяльність не лише стискається, а й змінюється структурно на користь видів з 
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виробництва дешевшої та якісно гіршої продукції, що домінувала на ринках в 

минулих періодах. Механізм розгортання незворотного кумулятивного спаду 

схематично можна подати так. 

За умови згортання виробництва нових видів продукції, в економіці 

залишається в обігу тільки традиційна продукція. З часом її ринки 

перетворюються в насичені товарними запасами, входять до стану статичної 

рівноваги та втрачають спроможність до зростання в майбутньому.  

Разом з тим статична рівновага на ринку країни в будь-який момент 

може бути зруйнована дією випадкових негативних економічних шоків. Їх 

роль можуть виконати будь-які суспільно-резонансні економічні або 

неекономічні події: підвищення податків, відставка уряду, зростання світових 

цін на сировинні ресурси, застосування протекціоністських заходів іншими 

державами, повернення державою боргових зобов’язань тощо, які спроможні 

сформувати негативні очікування споживачів і виробників щодо можливості 

збереження величини власних доходів у майбутньому.  

Загроза щодо втрати майбутніх доходів спонукає споживачів 

зменшувати поточні споживчі витрати та змінювати їх структуру на користь 

продукції дещо нижчого цінового діапазону з гіршими споживчими 

властивостями. Ці зміни в поведінці споживачів змушують товаровиробників 

не лише скорочувати обсяги інвестицій та виробництва продукції, а й 

переглядати структуру її випуску у зворотному напрямі, що був характерним 

для минулих періодів розвитку економіки. Водночас, при виведені на ринок 

дешевших та якісно гірших товарів і послуг виробники точно не знають, в 

якому обсязі вони будуть закуплені споживачами. Тому підприємці 

починають активно шукати шляхи гарантованого збуту власної продукції.  

При пошуку таких шляхів частина підприємців намагається перекласти 

ризики щодо реалізації продукції на ділових партнерів, використовуючи для 

цього опортуністичну поведінку. Щоб уникнути обману та матеріальних 

збитків при здійсненні товарообмінних операцій, товаровиробники 

починають витрачати додаткові кошти на придбання інформації про 
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поведінку своїх партнерів та конкурентів на ринку, можливі засоби 

страхування від їхніх непередбачуваних дій. Це призводить до зростання 

трансакційних витрат виробників товарів і послуг порівняно з попередніми 

періодами та збільшення вартості виготовлення одиниці товарної продукції.  

Зростання вартості виготовлення одиниці товарної продукції спонукає 

товаровиробників до подальшого скорочення виробничих витрат, у тому 

числі за рахунок зменшення кількості найманого персоналу, зниження рівня 

його заробітної плати. Це призводить до падіння рівня зайнятості в економіці 

та подальшого погіршення очікувань найманих робітників щодо можливості 

зростання власних доходів у майбутньому. Тому вони починають ще 

активніше скорочувати свої споживчі витрати. За цих обставин у 

товаровиробників знову починають зростати ризики щодо збуту власної 

продукції, та, відповідно, трансакційні витрати. Таким чином, процес їх 

зростання починає сам себе підсилювати і перетворюватися на джерело, яке 

постійно підживлює кумулятивний спад виробництва.  

Зважаючи на те, що ринкові сили (ціна, попит, пропозиція) не 

спроможні зупинити зростання трансакційних витрат, кумулятивний спад 

виробництва може перерости в середньостроковий процес. У цьому випадку 

його наслідки стають незворотними, тому що товари й послуги, виробництво 

яких припиняється під час системної кризи, можуть морально застарівати, 

втрачати свою конкурентоспроможність і швидко заміщуватися імпортом.  

Опис механізму розгортання незворотного кумулятивного спаду під 

час системних економічних криз дає підставу стверджувати, що вони можуть 

спричинятися різними випадковими подіями. Тому, кожна економіка входить 

у системну кризу одним шляхом, а виходить з неї зовсім іншим, зазнаючи 

при цьому великих втрат в вигляді збанкрутілих підприємств та структурного 

безробіття, зубожіння населення. Економісти цей шлях інколи узагальнюють 

оптимістичним і заспокійливим терміном «оновлення виробництва під час 

криз», який акцентує увагу на нових можливостях зростання економіки в 

посткризовий період, але маскує соціальну драму, що криється за ними.  
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Підсумовуючи, варто зауважити, що в підрозділі обґрунтовано 

доцільність формування інституційного напряму дослідження економічних 

циклів на основі припущення, що роль першопричини їх утворення можуть 

виконувати ринкові інститути. Для започаткування цього напряму була 

розроблена гіпотеза про здатність інститутів впливати на структурні зміни в 

економіці та спричиняти в ній інституційно обумовлені цикли зростання.  

Для підтвердження, що висунута гіпотези є науковою та має елементи 

новизни, її було використано для розроблення теоретичної моделі перебігу 

циклів економічного зростання з метою порівняння з моделями, якими 

оперують нова кейнсіанська та нова класична теорії циклу. Шляхом 

теоретичного аналізу зазначених моделей встановлено, що інституційно 

обумовлені цикли зростання мають власні особливості перебігу, які дещо 

відрізняють їх від описаних наукою економічних циклів. Проте виявлені 

особливості мають логічне пояснення і не суперечать сучасним знанням, що 

є свідченням достовірності гіпотези про існування інституційно обумовлених 

економічних циклів, доцільності її подальшої емпіричної перевірки.  

Висновки до розділу 1 

У розділі описані основні історичні етапи формування теоретичних 

уявлень економістів про причини та закономірності перебігу економічних 

циклів з метою визначення нових напрямів їх досліджень. Це дало змогу 

отримати такі наукові результати. 

Дослідження історії формування теорії економічних циклів дало змогу 

встановити, що численні торгові кризи змусили науковців в другій половині 

XIX ст. розпочати пошук таємниці їх виникнення в передових країнах світу. 

Проте перші спроби науковців (К Жугляр, С. Сісмонді, К. Родбертус, 

В. Джевонс, Е. де Левеле, Т. Мальтус, Д. Мілльс, Г. Джордж, А. Маршалл) 

пояснити економічні цикли виявилися не зовсім вдалими. Причини цього 

крилися в гіпотезі дослідження, якою передбачалось, що циклічні коливання 

торгівлі та промислового виробництва детерміновані кризами. У межах цієї 

гіпотези пізнати природу циклів означало виявити причини криз. Проте вони 
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кожний раз виникали під впливом нової комбінації подій, які були 

емпіричним доказом хибності попередніх теорій циклу.  

Авторитетні історики, які досліджували розвиток світової економічної 

думки, першу наукову теорію про економічні цикли зазвичай пов’язували з 

іменем українського вченого М. Туган-Барановського, який зосередив свої 

зусилля на пошуку не причин криз, а основного чинника циклоутворення, 

який міг періодично створювати сприятливі або несприятливі умови в 

економіці для розширення пропозиції промислової продукції. На його думку, 

роль такого чинника міг виконувати основний капітал. Про це свідчили 

зібрані ним спостереження в Англії про активізацію економічного життя в 

роки посиленого накопичення основного капіталу за рахунок банківського 

кредитування та про зупинку цього процесу через вичерпання позичкового 

капіталу у банках, збільшення позичкового відсотка та подорожчання 

інвестиційної продукції, яке супроводжувалося збільшенням її товарних 

запасів, надвиробництвом, скороченням зайнятості та споживчих витрат. 

Запропонований М. Туган-Барановським науковий підхід дав початок 

формуванню класичних теорій економічних циклів. У них нерівномірне 

інвестування в капітал пояснювалося періодичним накопиченням технічних 

вдосконалень (А. Шпітгоф), запровадженням нововведень (Й. Шумпетер), 

здійсненням банківської кредитної емісії (Ф. Гайєк), зміною норми відсотка 

(Г. Кассель), норми доходу на інвестиції (К. Віксель, І. Фішер), структури 

споживчого попиту (А. Афталіон), очікувань додаткових прибутків (А. Пігу). 

Проте на початку 1930-х рр., класичні теорії економічних циклів не 

дали змоги науковцям пояснити причини тривалої світової кризи, яка 

охопила економіки розвинених країн того часу: США, Канади, Великої 

Британії, Німеччини та Франції. Це привело до розроблення кейнсіанської 

теорії економічних циклів. В її основу була покладена гіпотеза Дж. Кейнса, 

що цикли спричиняються нелінійним впливом інвестиційних витрат на 

величину сукупного попиту в економіці. Ця ідея отримала розвиток в 



 107 

роботах А. Лейонхуфвуда, П. Самуельсона, Е. Хансена, Д. Харрода, 

Дж. Хікса, які стали фундаторами неокейнсіанської наукової школи.  

Неокейнсіанська теорія давала можливість коректно описувати перебіг 

економічних циклів в країнах упродовж чотирьох десятиліть, аж до середини 

1970-х років. Довіру до неї було підірвано під час світових криз 1974–

1975 рр. та 1980–1982 рр., які були тісно пов’язані з сировинними, передусім, 

нафтовими шоками. Відсутність переконливого пояснення цих криз 

поставило під сумнів безпомилковість неокейнсіанської теорії та спонукало 

економістів вдатися до нових досліджень.  

Місію щодо створення нової класичної теорії економічних циклів 

виконали американські економісти Ф. Кідланд і Е. Прескотт. Вони зібрали 

докази, що першопричиною циклічності економічної динаміки слугує 

нерівномірний розвиток технологічного прогресу. Він, періодично змінюючи 

сукупну продуктивність праці та капіталу, зумовлює збільшення пропозиції 

продукції в економіці, визначає її циклічні коливання навколо довгострокової 

траєкторії зростання. У 1990-х роках нова класична теорія перетворилася на 

велику науково-дослідну програму з вивчення впливу на економічні цикли 

інших чинників, які спроможні підсилювати зміни в сукупній 

продуктивності праці та капіталу, а саме: шоків зовнішньої кон’юнктури 

(Р. Барскі, Л. Кілліан, І. Кім, П. Лоунгані, Дж. Ротемберг, М. Фінн); 

фіскальних шоків (М. Бакстер, Р.Кінг); інвестиційно-технологічних шоків 

(Дж. Грінвуд, П. Круселл, Дж. Фішер, З. Херковіч); монетарних шоків 

(Д. Альтіг, Ч. Еванс, М. Ейхенбаум, Л. Крістіано, Ф. Сметса, Р. Уотерса); 

інформаційних шоків (Дж. Кохране, П. Бьодрі, Ф. Порт’єр).  

Проте теорія реальних економічних циклів не давала змоги науковцям 

пояснити причини зменшення ефективності економік і виникнення в них 

затяжних криз, у тому числі й Великої депресії. У 1980–1990-х роках це 

спонукало науковців Дж. Акерлофа, Б. Бернанке, Е. Вайса, Г. Менк’ю, 

Д. Ромера, Дж. Стігліца, М. Спенса, К. Шапіро продовжити дослідження 

спираючись на кейнсіанську гіпотезу циклічних коливань. Цих учених 
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почали іменувати «новими кейнсіанцями». Предметом їхніх досліджень 

стали реальні чинники (інституційні правила, неповна інформація), які в 

економіці зумовлювали довгострокові зрушення в сукупному попиті та 

«природному» рівні безробіття.  

Для збільшення пізнавальних можливостей нової класичної та нової 

кейнсіанської монокаузальних теорій економічних циклів науковці почали 

вивчати можливості їх синтезу (М. Вудфорд, М. Гудфренд, Р. Кінг). Проте 

вчені, котрі мали інші погляди щодо першопричин циклоутворення, 

започаткували нові напрями досліджень. У 1990-х роках на їх основі були 

розроблені наукові та описові мультикаузальні теорії економічних циклів.  

Наукові мультикаузальні теорії розвивали економісти, котрі 

дотримувалися погляду, що в різні історичні періоди циклічні коливання 

економік зумовлювала певна комбінація першопричин, яка згодом не 

повторювалася. Ця гіпотеза була використана в роботах американського 

економіста С. Ромера, українських економістів Ю. Бажала, О. Бандури, 

А.Вдовиченка, А. Гальчинського, А. Гриценка, В. Подлєсної, І. Тараненко, 

Я.Жаліла, російських – А. Бєлоусова, Л. Грігорьєва, В. Дємєнтьєва. Водночас 

описові мультикаузальні теорії розвивали науковці (Е. Петерс, Ф. Котлер, 

Дж. Касліоне), які доводили, що комбінацію першопричин циклів дослідити 

неможливо, тому що вони виникають хаотично через обмежену 

раціональність людей, які в умовах невизначеності схильні приймати 

найбільш прості, але часто помилкові рішення. Проте мультикаузальні теорії 

також мали певні пізнавальні обмеження. За їх допомогою можна пояснити 

будь-які економічні коливання, але неможливо довести, що вони є 

циклічними, а не випадковими. 

Для розширення пізнавальних можливостей теорії економічних циклів 

у дисертації запропоновано розвивати її інституційний напрям. З метою його 

обґрунтування були зібрані теоретичні та емпіричні докази про те, що 

інститути спроможні впливати на економічне зростання, але з часом їхня 

ефективність зменшується, а суспільство має обмежені можливості стосовно їх 
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швидкого вдосконалення. Ці аргументи були використані для висунення 

гіпотези про існування економічних циклів, спричинених нелінійним 

впливом ринкових інститутів на структуру сукупного попиту і сукупної 

пропозиції в економіці. Гіпотезою передбачається, що періодичні реформи, 

спрямовані на вдосконалення ринкових інститутів, та поступова ерозія 

(переродження) їхніх норм спроможні спричиняти інституційно обумовлені 

цикли зростання. Нове поняття, яке використано для їх назви, було утворене 

з двох термінів, зміст яких полягає в такому. 

Термін «інституційно обумовлені» вказує, що такі цикли моделюються 

як явище, першопричиною якого є один чинник – інститути. Термін «цикли 

зростання» характеризує особливості наукового підходу щодо їх 

дослідження. При його виборі було враховано, що в сучасній науці поняття 

«економічний цикл» використовується для узагальнення періодичних 

коливань економічної активності. Її дослідження здійснюються на основі 

трьох основних наукових підходів, які дають змогу виокремлювати 

класичний цикл, цикл зростання, цикл темпів зростання. У країнах-членах 

ОЕСР класичний цикл моделюється за допомогою абсолютних показників 

(обсяг ВВП); цикл зростання – за допомогою відносних показників (різниця 

між фактичним і потенційним ВВП); цикл темпів зростання – за допомогою 

відносних показників (темп зростання ВВП).  

Сьогодні динаміка економічної активності в країнах узагальнюється 

переважно у формі не класичних циклів, а циклів зростання. У західній науці 

їх регулярне дослідження розпочалося в 1970 роках. Використовуючи окремі 

напрацювання в цьому напрямі, в дисертації запропоновано коливання 

економічної активності, спричинені змінами в інститутах, моделювати та 

описувати за допомогою відносних показників, які відображають як темпи 

приросту економіки, так і рівень її відхилення від потенціального тренду 

зростання. За критеріями ОЕСР цей метод дослідження частково включає 

наукові підходи до опису циклів зростання та циклів темпів зростання.  
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Від здогадок наукову гіпотезу відрізняє те, що вона дає змогу 

досліднику не лише пояснити існування того чи іншого явища, а й створити 

теоретичну модель його розвитку в часі. Розроблена на основі гіпотези 

теоретична модель інституційно обумовлених циклів зростання, дала змогу 

виокремити закономірності їх перебігу. Основні серед них полягають в 

такому. Тривале економічне зростання країн обумовлюють ефективні 

ринкові інститути. Вони, зменшуючи соціальні обмеження мобільності 

основних факторів виробництва, скорочують час утворення їх нових 

комбінацій для випуску нової продукції. Унаслідок цього в економіці 

синхронно розпочинаються структурні зміни в сукупному попиті та сукупній 

пропозиції на користь нової продукції. Розширення її випуску спричиняє 

прискорене кумулятивне (самопідсилювальне) зростання виробництва в 

економіці. Проте згодом воно згасає через переродження ринкових інститутів 

та збільшення соціальних обмежень факторної мобільності. Її уповільнення 

стає причиною наростання асинхронних змін у структурі попиту на нову 

продукцію та її пропозиції. Це призводить до зменшення приросту 

виробництва, аж до нульових темпів. Під впливом усіх розглянутих процесів 

зростання економіки набуває циклічності, що має інституційну 

обумовленість. 

Обґрунтовано, що тимчасові та системні економічні кризи, які можуть 

виникати впродовж інституційно обумовлених циклів зростання є 

стохастичними явищами. Причинами їх виникнення можуть слугувати будь-

які випадкові події, включаючи торговельні війни, техногенні та природні 

катастрофи, економічні шоки, кон’юнктурні коливання, міжнародні та 

внутрішні політичні, економічні, соціальні конфлікти тощо. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ІНСТИТУЦІЙНО ОБУМОВЛЕНОГО 

ЦИКЛУ ЗРОСТАННЯ: ДОКАЗИ СТРУКТУРНОЇ УЗГОДЖЕНОСТІ  

Після висунення наукової гіпотези завжди постає проблема її 

верифікації, тобто надання теоретичних та емпіричних доказів про те, що 

вона є безпомилковою й спроможною достатньо точно відображати 

оточуючу реальність. Теоретичним доказом безпомилковості гіпотези є 

наведені в підрозділі 1.5 факти, які доводять, що створена на її основі 

теоретична модель явища не суперечить положенням (принципам, законам, 

аксіомам) сучасної науки, а також, що складові динамічні структурні 

елементи моделі мають між собою причинно-наслідкові зв’язки, тобто вона є 

внутрішньо структурно узгодженою. Емпіричним доказом правильності 

гіпотези є факти того, що створена на її основі прикладна модель 

досліджуваного явища може слугувати алгоритмом його опису та пізнання як 

елемента реальної дійсності.  

У розділі 1 дисертації теоретичне моделювання перебігу інституційно 

обумовлених циклів зростання дало змогу виявити, що їх існування не 

суперечить сучасним знанням. Проте при цьому залишалось відкритим одне 

важливе запитання: яким чином, через які взаємодії інститути ринку 

спричиняють періодичні коливання в обсягах виробництва ? Переконливу 

відповідь на нього можна використати, як доказ того, що теоретична модель 

інституційно обумовлених циклів зростання є внутрішньо структурно 

узгодженою, теоретично несуперечливою та такою, що може бути 

використана для створення прикладної моделі таких циклів.  

Пошук відповіді на поставлене запитання варто розпочати з аналізу 

ключових положень теоретичної моделі інституційно обумовленого циклу 

зростання. Згідно з ними основною умовою початку циклу є реформування 

ринкових інститутів економіки, зменшення в ній соціальних обмежень 

факторної мобільності до рівня, що є достатнім для виникнення сприятливої 

кон’юнктури щодо розширення виробництва нових видів товарів і послуг.  
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Наведені положення дають змогу процес циклоутворення описувати 

за допомогою таких понять, як: «ринкові інститути», «соціальні 

обмеження факторної мобільності», «мобільність факторів виробництва», 

«кон’юнктура». Усі вони не мають загальновизнаного наукового 

тлумачення, але між явищами, що криються за ними, повинні існувати 

причинно-наслідкові зв’язки. Завдяки їм ці явища виконують роль тих 

динамічних структурних елементів економіки, які зумовлюють її циклічне 

зростання. Для виявлення коректності такого припущення, в першу чергу 

необхідно уточнити зміст поняття «ринок» як системи інститутів, з’ясувати 

яким чином вони впливають на факторну мобільність й кон’юнктуру в 

економіці та її зростання.  

2.1. Еволюція теоретичних уявлень про ринок в економічній науці  

У мікроекономічній теорії ринок традиційно розглядався як нейтральне 

організаційне утворенням, що створює умови для взаємодії покупців і 

продавців, формування вільних цін та оптимального розподілу обмежених 

виробничих ресурсів. У неоінституціональній економічній теорії ринок почав 

розглядатися як інституційне утворення, яке, зменшуючи трансакційні 

витрати покупців і продавців, полегшує товарообмінні операції і цим сприяє 

людям здійснювати економічну діяльність.  

Водночас ідея про те, що ринок спроможний не лише створювати 

сприятливі умови для розвитку економічної діяльності в національному 

господарстві, а й змінювати динаміку його зростання, часто обговорюється 

серед економістів. До цього їх схиляють зібрані чисельні емпіричні факти 

про існування позитивної залежності між економічним розвитком та 

показниками інституційних успіхів. Наприклад, за останні 25 років у Польщі 

ВВП збільшився утричі, а в Україні – ще не досяг рівня 1990 р. Сьогодні, 

майже після трирічних намагань реформувати економіку України, всім нам 

стає дедалі зрозумілішим, що успіхи Польщі пов’язані не стільки з 

фінансовою підтримкою США та ЄС, списанням великої частини зовнішніх 

боргів, скільки з успіхами 1990-х років щодо реформування інституційного 
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устрою внутрішнього ринку, наближення його до стандартів розвинених 

країн світу. 

Проте спостереження про різношвидкісний постсоціалістичний 

розвиток не лише України та Польщі, а й Чехії, Угорщини, Словаччини, 

Болгарії, Молдови, Росії та інших країн дотепер ще не мають переконливого 

теоретичного пояснення. З одного боку, зібрані факти спонукають до 

висновку, що після 1990 р. різнорівневе економічне зростання цих країн було 

зумовлене успішними інституційними реформами. Ознак з іншого – 

погодитися з таким висновком складно, якщо дотримуватися припущення, 

що ринкові інститути регулюють винятково рівень трансакційних витрат в 

економіці, а не її зростання. 

Суперечність між зібраними спостереженнями та існуючим 

теоретичним підходом щодо їх пояснення зумовила появу серед економістів 

запитання: чи можна рівень інституційної зрілості ринку розглядати як 

чинник зростання економіки, чи роль ринку обмежується лише такими 

функціями, як створення умов для вільного формування цін, оптимального 

розподілу обмежених виробничих ресурсів і зменшення трансакційних 

витрат покупців і продавців ?  

Однак навіть намагання дослідити ринок як чинник економічного 

зростання породжує нові складні запитання. Наприклад: а що в цьому 

випадку доцільно розглядати як об’єкт і предмет дослідження (пізнання) 

ринку, вони залишаться традиційними чи стануть новими? Іншими словами: 

що має досліджувати економіст, вивчаючи ринок? Відповіді на ці запитання 

мають як теоретичне, так і прикладне значення тому, що без них науковці не 

зможуть правильно обрати методологію аналізу ринку, яка відповідала б меті 

та завданням його дослідження.  

В економічній науці об’єктом дослідження (пізнання) зазвичай 

називають те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника, тобто 

процес або явище, що породжує проблему в економічній діяльності людей, 

яка обирається для вивчення. Водночас предметом дослідження (пізнання) як 
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правило називають все те, що дає змогу пояснити ті чи інші властивості 

об’єкта. Предмет дослідження – це не окрема складова частина об’єкта, що 

підлягає вивченню (як часто образно говорять, наприклад, окрема квартира в 

багатоповерховому будинку), а напрям, аспект розгляду, який дає уявлення 

про те, як, під яким кутом зору науковець вивчає об’єкт дослідження для 

того, щоб пізнати властиві йому ознаки.  

Новаторські ідеї щодо вибору об’єкта та предмета дослідження ринку 

запропонували всесвітньо відомі вчені А. Сміт, А. Маршалл, Т. Веблен, 

Р. Коуз. Незважаючи на те, що вони представляли різні покоління 

економістів, їхні погляди щодо об’єкта дослідження ринку повністю 

співпадали. При його виборі ці науковці керувались припущенням, що 

об’єктом пізнання ринку є товарообмінні операції, тому що ринок являє 

собою обмін результатами товарного виробництва. Якщо товарообміни не 

відбуваються, то це означає, що в економіці ринок тимчасово або взагалі 

відсутній.  

Для опису об’єкта дослідження економісти використовували 

показники, що давали їм змогу опосередковано оцінити обсяг 

товарообмінних операцій. До числа таких показників включались: величина 

попиту та пропозиції, проданої продукції на ринку, її споживання тощо.  

Однак погляди зазначених учених кардинально різнилися щодо 

предмета дослідження ринку. За всю історію існування економічної науки він 

кардинально був переглянутий тричі. Спочатку предмет дослідження ринку 

був визначений в мікроекономічній теорії, а потім – змінений у межах теорії 

галузевих ринкових структур, нової та традиційної інституціональних теорій 

[69, с. 26–27]. У цьому підрозділі ставиться за мету дослідити еволюцію 

поглядів економістів щодо предмета пізнання ринку та знайти науковий 

підхід до його вивчення як чинника економічного зростання. 

Ринок в мікроекономічній теорії. У 1776 р. у своїй найвідомішій праці 

«Дослідження про природу і причини багатства народів» Адам Сміт 

запропонував науковій спільноті один із найпереконливіших підходів до 
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аналізу ринку. Він, вивчаючи джерела багатства народів, дійшов висновку, 

що внаслідок поділу праці всі члени суспільства тісно пов’язані між собою 

товарообмінними операціями, а інформацію щодо їх здійснення надає 

ринкова ціна на благо, котра формується під дією попиту та пропозиції [70, с. 

24, 52–55, 104; 71, с. 30, 32 ]. У поглядах А. Сміта ринок виглядав як форма 

організації економічної діяльності людей в умовах децентралізованого 

товарного обміну, котрий за допомогою цін забезпечує як оптимальний 

розподіл виробничих ресурсів між виробниками, так і максимальне зростання 

добробуту суспільства. Цей підхід дав змогу А. Сміту товарообмінні операції 

та ціни розглядати як складові елементи ринку, що утворюють об’єкт та 

предмет його пізнання. 

Незважаючи на те, що А. Сміт майстерно описав підхід до аналізу  

ринку, він не пояснив який зміст криється за цим поняттям. Уперше це  

зробив французький економіст, математик, філософ Антуан Огюстен Курно. 

Він висловив припущення, що ринок варто розуміти як всякий простір, де 

відносини між покупцями і продавцями є настільки вільними, що ціни на 

одні й ті ж товари можуть легко й швидко вирівнюватися. З таким 

визначенням ринку погодилася значна частина відомих економістів того 

часу. Разом з тим, досліджуючи зміни в їхніх поглядах, провідний 

англійський учений, один із засновників математичних методів в економіці,  

Вільям Стенлі Джевонс дійшов висновку, що згодом економісти почали 

використовувати поняття «ринок» для означення всякої групи людей, які 

вступають у тісні ділові стосунки, укладаючи значні угоди стосовно будь-

якого товару [72, с. 6–7]. Як бачимо, у другій половині ХІХ ст. авторитетні 

вчені схилялися до думки, що ринок варто розглядати як певний простір, де 

люди взаємодіють між собою та укладають угоди, формуючи попит і  

пропозицію на товарну продукцію й рівень цін на неї. 

Якщо звернутися до сучасних наукових джерел, то в них зміст поняття 

«ринок» описується переважно за допомогою тих же ознак, які А. Курно та 

В. Джевонс використали понад 100 років тому. В уявленні багатьох 
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сучасників ринок це – товарообмінні операції. Наприклад, вони зазвичай 

подають ринок як взаємодії [73, с. 15; 74, с. 19], взаємовідносини, сукупність 

економічних відносин покупців і продавців (групи людей, фізичних і 

юридичних осіб) із приводу обміну [75, с. 9] (купівлі-продажу) [76, с. 235] 

товарів і послуг. 

Визначаючи поняття «ринок», інша частина сучасних вчених 

дотримувалась точки зору, що до його змісту варто включати і предмет 

дослідження. У їхньому уявленні ринок це товарообмінні операції, що 

здійснюються на основі цін. Зокрема, вони доводять, що ринок – це: система 

стійких зв’язків [77, с. 9], економічних відносин з купівлі-продажу товарів у 

межах якої формується попит, пропозиція [78, с. 18], ціни [79, с. 350; 80, с. 6]. 

Ще одна частина вчених наполягала, що ринок не можна розглядати 

суто у вимірі товарообміну та ціни, тому що він завжди функціонує в певних 

просторових межах. Це дало їм змогу трактувати ринок як місце [81, с. 647; 

82, с. 173–174], абстрактний чи реальний [83, с. 696], географічний або 

функціональний простір [84, с. 165], де формується ціна, укладаються 

торговельні угоди та відбувається товарообмін. 

Примітно, що значна частина сучасних науковців запропонувала 

розширити зміст поняття «ринок» шляхом уточнення, що товарообмін та 

формування цін відбувається за допомогою грошей і в умовах конкуренції. 

Це дало їм змогу описати ринок як утворення, що функціонує:  

– за допомогою грошей. Ринок – це система товарно-грошових 

відносин виробників і споживачів матеріальних благ і послуг [85, с. 409] у 

сфері обігу [86, с. 11; 87, с. 145]; 

– в умовах конкуренції. Ринок – це система товарно-грошових відносин 

між покупцем і продавцем, яка включає механізм вільного ціноутворення та 

підприємництва, що розвивається за ринковими законами конкуренції [88, с. 

185] та виживання [89, с. 35]. 

У наведених визначеннях сучасні дослідники запропонували зміст 

поняття «ринок» наповнити традиційними та дещо новими ознаками. 
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Спираючись на них можна дійти висновку, що ринок – децентралізований 

обмін, який має просторові межі й відбувається на основі цін, за допомогою 

грошей, в умовах конкуренції. Проте зазначені уточнення не можна вважати 

принципово новими тому, що вони суттєво не змінили розуміння предмета 

дослідження ринку. Ним як були, так і залишились ціни, які визначали 

поведінку усіх учасників ринку.  

Заради об’єктивності варто відмітити, що певна частина економістів не 

припинила пошуку інших ознак ринку, які дають змогу якомога точніше 

описати його сутність. Наприклад, оригінальне визначення ринку було 

розроблено австрійською школою, де він розглядався як механізм передачі 

інформації, відкриття та навчання [90, с. 55]. Проте таке трактування ринку 

не додало ясності, що ж має стати новим об’єктом та предметом його 

пізнання.  

За умови браку нових підходів до розуміння певного економічного  

явища, наука втрачає розвиток і починає «дрейфувати» в межах зачарованого 

кола, котре було окреслено попередніми поколіннями вчених. Такий 

сценарій розвитку наукових знань призвів до того, що окремі економісти в 

своїх працях перестали навіть робити спроби уточнити зміст поняття  

«ринок». Наприклад, М. Білоусенко, досліджуючи розроблення цієї проблеми 

в західній економічній науці, дійшов висновку, що в економічних словниках і 

підручниках узагалі немає визначення ринку, що свідчить про суттєвий 

концептуальний «провал» економічної теорії [90, с. 55]. На сьогодні можна 

знайти приклади того, що така традиція підготовки наукових робіт поступово 

переходить до вчених України та Росії [91; 92; 93].  

Наразі описаний концептуальний «провал» економічної теорії виник не 

на сучасному етапі, а значно раніше і має свою історію. Вперше його виявив 

у 40-х роках ХХ ст. видатний англо-американський вчений 

Рональд Гарі Коуз, який в 1991 р. був удостоєний Нобелівської премії з 

економіки. За результатами досліджень він дійшов висновку, що економістам 

так і не вдалося виявити роль ринків. Тому в навчальній літературі їх розгляд 
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зводився до аналізу процесу формування ринкових цін і спрощеного 

пояснення вигідності торгівлі (на кшталт тієї, що виникає при обміні горіхів 

на яблука). На думку Р. Коуза, ринок завжди був чимось більшим, ніж 

товарообмінні операції, тому що він визначав розмах торгівлі та тип благ, 

якими торгують [94, c. 13]. Що ж таке ринок, якщо він є не тільки 

товарообміном ? Про це буде йти мова в наступних матеріалах підрозділу. 

Якщо ж попередньо підсумувати результати творчих зусиль 

розробників мікроекономічної теорії, то можна дійти таких узагальнень. 

Творці цієї теорії запропонували світовій науковій спільноті поглянути на 

ринок як на децентралізований товарообмін на основі вільних цін, який 

забезпечує оптимальний розподіл обмежених виробничих ресурсів для 

максимального задоволення потреб суспільства в благах. Суттєвим у цьому 

визначенні є те, що ринок подається як суто організаційне утворення. Його 

формують раціональні індивіди, які, вступаючи у відносини з купівлі-

продажу продукції, здійснюють на основі цін вибір на користь тих чи інших 

її видів. Тому ціна є тим єдиним чинником, що має значення і визначає вибір 

(поведінку) учасників ринку при товарообміні. Тому саме її варто розглядати 

як предмет пізнання ринку.  

Визнання цін предметом пізнання ринку означало, що економічні 

інститути виводилися поза межі його аналізу. Безумовно, на сьогодні 

прихильники мікроекономічної теорії визнають, що інститути спроможні 

змінювати поведінку учасників ринку, але при цьому вони вважають, що 

їхній вплив доцільно розглядати як тимчасовий, випадковий, який має 

зовнішній характер. Це дає їм змогу стверджувати, що ціновий аналіз ринку 

спроможний пояснити, як покупці та продавці поводяться взагалі, в будь-

який час і в будь-якому місці. Включення в цей аналіз інститутів дає змогу 

описати лише відхилення від такої універсальної ринкової поведінки. Тому 

при здійсненні економічного аналізу інститути не варто брати до уваги, тобто 

ними можна знехтувати. 
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Дещо інший підхід до дослідження ринку був запропонований  

у 20–30-х роках. ХХ ст. у роботах А. Маршала, В. Торпа, Д. Робертсона, 

Дж. Робінсон, які в межах мікроекономічної теорії започаткували окремий її 

напрям, що передбачав вивчення особливостей формування цін в умовах 

недосконалої конкуренції. Згодом цей напрям досліджень дав змогу 

сформувати теорію галузевих ринкових структур, яка відома  також під 

назвами «теорія галузевих ринків», «теорія організації промисловості». У ній 

об’єкт дослідження ринку залишився незмінним, а в ролі предмета його 

пізнання почали розглядатися структурні елементи ринку, котрі 

унеможливлювали на ньому вільне ціноутворення та оптимальний розподіл 

обмежених виробничих ресурсів у інтересах усіх членів суспільства. До 

складу таких елементів учені відносили: кількість продавців і покупців; 

рівень диференціації ринкової продукції; наявні бар’єри щодо входу на ринок 

нових фірм; відмінності в структурі витрат виробництва фірм; рівень 

вертикальної інтеграції фірм (від виробництва сировини до роздрібного 

продажу продукції) та диверсифікації їхнього виробництва. 

У 40–70-х роках ХХ ст. дослідження структурних елементів ринку 

здійснювалися у межах гарвардської та чиказької наукових шкіл. Першу 

спробу оцінити за допомогою математичних моделей сукупний вплив 

структурних елементів ринку на результати товарного виробництва здійснив 

американський економіст, викладач Гарвардського університету 

Едвард Мейсон [95, с. 4–6]. Запропоновані ним базові моделі згодом були 

розвинені його послідовниками та використані для прикладних досліджень. 

Незважаючи на певні відмінності, перші та нові вдосконалені моделі 

зберігали припущення про те, що галузеві ринки, структура яких не 

відповідає вимогам досконалої конкуренції, дають змогу отримати окремим 

виробникам чи споживачам ринкову владу й використати її для зміни 

ринкових цін на власну користь. Встановлюючи ціни, які перевищують 

граничні витрати виробництва продукції, монополісти скорочують її випуск 

в економіці, переорієнтовують виробничі ресурси на задоволення інших, 
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менш цінних потреб і знижують рівень добробуту споживачів. Тому для 

оцінки результативності товарного виробництва в національній економіці 

був запропонований показник «втрати добробуту суспільства через 

неефективний розподіл ресурсів в умовах монополії» та розроблена методика 

його математичного розрахунку [95, с. 654–659].  

Наукові межі теорії галузевих ринкових структур влучно описав 

Луїс М. Кабраль, який наголошував: якщо ринкової влади немає, то сенсу 

вивчати організацію галузевих ринків мало [96, с. 19–20]. Сьогодні ця теорія 

активно використовується вітчизняними науковцями. Уперше її елементи 

використала вчена-економіст Т. Осташко [97, c. 130–138] для дослідження 

структури та результативності аграрного ринку України. Згодом науковці 

здійснили спробу запровадити комплексний підхід до вивчення структури 

ринків [98, с. 65–74] та дослідити особливості її розвитку в реальному секторі 

вітчизняної економіки [99, c. 283], впливу на нього окремих підприємців і 

бізнес-груп, які наділені ринковою владою. 

Ринок в інституціональній економічній теорії. Незважаючи на 

простоту, переконливість та високу прикладну значимість підходу, який 

сформувався в межах мікроекономічної теорії щодо аналізу ринку, частина 

економістів піддала його сумніву. У першій половині ХХ ст. на основі 

емпіричних досліджень вони дійшли висновку, що пояснити закономірності 

поведінки покупців і продавців виключно зміною рівня цін неможливо. 

Розмах торгівлі та тип благ, якими торгують, залежить від правил, які діють 

на ринку. Їх запроваджують для гарантування безпеки, визначення прав та 

обов’язків учасників трансакцій, порядку подолання конфліктів між ними. 

Такі правила зменшують витрати учасників ринку на здійснення трансакцій 

обміну (ринкових угод) і цим сприяють їх розширенню. Уперше цю 

новаторську ідею висловив Р. Коуз, який в своїх роботах 1930–1960-х рр. 

«Природа фірми» (1937 р.), «Дискусія про граничні витрати» (1946 р.), 

«Проблема соціальних витрат» (1960 р.) навів аргументовані докази, що без 
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врахування витрат на здійснення трансакцій обміну неможливо пояснити 

роботу економічної системи та надати рекомендації щодо її регулювання.  

Відкриття Р. Коуза створило підвалини для формування нового 

напряму досліджень, що виходив за межі мікроекономічної теорії, але не 

суперечив її основним засадам. Його почали розвивати А. Алчіан, Г. Демсец, 

У. Меклінг і М. Дженсен, О. Вільямсон, які згодом стали відомими вченими. 

На основі їхніх робіт була сформована нова інституціональна економічна 

теорія, що почала розвиватися на противагу традиційному інституціоналізму, 

започаткування якого на початку ХХ ст. пов’язують з Т. Вебленом.  

Сучасному традиційному інституціоналізму, розвиток якого 

пов’язується переважно з такими відомими вченими, як Дж. Ходжсон, 

У. Семюелс, Е. Скрепанті, Ф. Міровскі, Дж. Стенфілд, М. Тул властиве дещо 

скептичне відношення до мікроекономічної теорії та неоінституціоналізму, 

започаткованого Р. Коузом. Центральними проблемами їхніх досліджень 

стали організація й контроль в економіці, тому що ці науковці намагались її 

пізнати та описати як систему влади, яка визначає, чиї інтереси будуть 

враховуватися при розподілі обмежених ресурсів, доходів, забезпеченні 

зайнятості тощо. З цього приводу У. Семюелс зазначав, що інституціоналісти 

критикують неокласичну теорію за ігнорування нею проблем конфліктів, 

боротьби за владу, використання в аналізі допущень про раціональність, 

конкурентну поведінку, інформованість учасників ринку, незмінний 

інституційний устрій, детермінованість оптимальних рішень тощо. При цьому 

вони дотримуються погляду, що економіка – це інститути, які формують 

ринок. Проте останній підпорядкований силам, які керують організацією і 

контролем в економіці шляхом запровадження та зміни інститутів за 

допомогою влади й силової боротьби [100, с. 127, 131]. 

У свою чергу, розробники нової інституціональної теорії поставили за 

мету розширити традиційний мікроекономічний аналіз ринку, включивши до 

нього положення про витрати на здійснення трансакцій обміну. Для цього 

вони запропонували їх включити до складу сукупних витрат підприємств на 
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виготовлення продукції, які були узагальнені терміном виробничі витрати. 

Ту їхню частину, яку підприємства несли безпосередньо при виробництві 

продукції (закупівля сировини, обладнання, придбання чи оренда 

виробничих приміщень, найм робочої сили тощо) було запропоновано 

розглядати, як трансформаційні витрати, всі інші, що пов’язані з її продажем 

– як трансакційні витрати.  

Після введення трансакційних витрат в економічний аналіз розробники 

нової інституціональної теорії запропонували новий підхід до визначення  

предмета пізнання ринку. Для цього вони зробили припущення про те, що 

учасники ринку, отримавши інформацію про ціну продукції, не намагаються 

відразу здійснювати акти купівлі-продажу, тому що воліють більше знати, 

наприклад, про споживчі властивості товару, його безпечність, переконатися 

чи має право власності на нього продавець (можливо він заборонений 

державою для виробництва та споживання, або був придбаний у незаконний 

спосіб), чи спроможний власник продукції укласти та виконати контракт на її 

постачання в майбутньому, чи схильний він уникати відповідальності за 

порушення термінів постачання чи погіршення якості товару.  

У реальній економіці зазначену інформацію отримати безкоштовно 

неможливо. Для того, щоб її здобути учасники ринку мають понести 

трансакційні витрати. Услід за Р. Коузом, К. Далманом, О. Вільямсоном, 

Д. Нортом основні види трансакційних витрат напевно найвдаліше 

узагальнив відомий ісландський економіст Траунінн Єггертссон [101, с. 29–

30]. Зокрема, до їхнього складу він включив:  

– пошук інформації про диференціацію цін, про якість товарів і 

трудових ресурсів, про потенційних покупців чи продавців, їхню поведінку, 

їхній матеріальний стан; 

– проведення торгів для виявлення позицій покупців і продавців при 

ендогенних цінах; 
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– підготовка контрактів, забезпечення їх виконання, нагляд за тим, як 

партнери виконують контрактні зобов’язання, стягнення з них збитків, якщо 

вони не виконують свої зобов’язання; 

– захист прав власності від посягань третьої сторони. 

Усі ці та багато інших витрат покупці й продавці вимушені нести, щоб 

розвіяти сумніви, що купівля за прийнятною ціною того чи іншого товару 

(послуги) буде для кожного з них максимально вигідною. Якщо на ринку 

трансакційні витрати зростають до величини, яку неможливо відшкодувати, 

продавши за ринковою ціною продукцію, акти щодо її купівлі-продажу 

зупиняються. Це означає, що предметом дослідження ринку варто визнати 

рівень не цін, а трансакційних витрат.  

При вивченні предмета дослідження ринку, розробники 

мікроекономічної теорії виходили з того, що динаміка цін в економіці може 

змінюватися під дією попиту та пропозиції. Розробники нової 

інституціональної теорії, запропонувавши в ролі предмета дослідження 

трансакційні витрати, по аналогії мали також пояснити, які чинники 

змінюють їхній рівень в економіці. Роблячи таке пояснення, вони виходили з 

того, що частина суб’єктів ринку (покупців і продавців), які воліють 

зменшити трансакційні витрати та відновити торговельні операції, 

намагаються запровадити інші форми ділової практики з іншими правилами, 

котрі змусили б контрагентів безоплатно розкрити частину інформації про 

майбутній товарообмін. Набір діючих на ринку правил було узагальнено 

поняттям «інститут». Водночас інститути почали розглядатися як чинники, 

що змінюють рівень трансакційних витрат в економіці. 

Незважаючи на те, що «інститут» є ключовим поняттям в 

інституціональних економічних теоріях, учені до цього часу так і дійшли 

згоди щодо його змісту. Основні труднощі на цьому шляху дослідив 

український вчений-економіст В. Дементьєв. Він ґрунтовно проаналізував 

більше десяти наукових підходів до трактування інститутів. Описуючи їхні 

особливості, він показав, що вчені, наприклад, не можуть дійти єдиної думки 
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стосовно того, чи інститут це лише правило, чи правило плюс соціальні 

важелі примусу щодо його виконання, або це правило плюс механізми його 

дотримання плюс реальна поведінка агентів [102]?  

У дисертації ми розділяємо погляди тих учених, які доводять, що до 

змісту поняття інститут варто включати як саме правило, так і всі легальні 

засоби примусу щодо його виконання. Водночас взаємодію між людьми та 

їхню реальну поведінку доцільно розглядати як результат впливу інститутів, 

який може слугувати критерієм їхньої ефективності.  

На наш погляд, вдало та лаконічно зміст поняття «інститут» сформував 

відомий британський вчений Дж. Ходжсон. Він висловив аргументоване 

припущення про те, що інститути – це системи сталих і загальноприйнятих 

правил, які структурують соціальні взаємодії. На його думку, мова, гроші, 

закони, система одиниць мір та ваги, поведінка за столом, фірми (та інші 

організації) тощо – все це є інститути. Правило – це нормативний припис або 

нормативна по суті схильність, які відповідають звичаю і транслюються в 

суспільстві. Правила включають норми поведінки, соціальні конвенції, а 

також правові норми. Наближено до цього підходу визначив інститути 

Дж. Найт, який розглядав їх як набір правил, що структурують соціальні 

взаємодії певним чином [103, с. 28–30].  

Розуміння інститутів як наборів сталих і загальноприйнятих 

формальних та неформальних правил дало змогу розпочати пошук підходів 

до їх систематизації [84, с. 44–47] та опису властивостей. Серед них, на 

думку української вченої-економіста В. Небрат, потребує більш докладного 

дослідження здатність інститутів змінювати ефективність функціонування у 

процесі розвитку економічної системи [104, с. 96].  

Переконання в тому, що покупці та продавці (виробники) здійснюють 

остаточний вибір виключно під впливом трансакційних витрат, величина 

яких регулюється суспільством за допомогою інститутів, спонукали 

розробників нової інституціональної економічної теорії відмовились від 

припущення, що ринок є нейтральним організаційним та просторовим 
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утворенням, де люди, спираючись на рівень цін, здійснюють товарообмінні 

операції. Першим це зробив Р. Коуз, який в 1940-х роках висловив ідею, що 

ринки являють собою інститути, що існують для скорочення витрат по 

операціях обміну [94, c. 13]. У 1980-х роках О. Вільямсон наголошував, що 

фірми, ринки і контрактація є важливими економічними інститутами, і що 

основною метою та результатом їхнього функціонування є мінімізація 

трансакційних витрат [105, с. 48, 51].  

Якщо підсумувати результати творчих зусиль розробників нової 

інституціональної економічної теорії, то можна дійти таких узагальнень. 

Творці цієї теорії запропонували науковій спільноті поглянути на ринок, як 

на децентралізований інституційно структурований товарообмін, який 

зменшує трансакційні витрати його учасників і забезпечує використання 

обмежених виробничих ресурсів найціннішим способом для максимального 

задоволення потреб суспільства в благах. Суттєвим у цьому визначенні є те, 

що в ньому ринок подається і як організаційне, і як інституційне утворення. 

Його формують раціональні індивіди, які, вступаючи у відносини з приводу 

купівлі-продажу продукції, здійснюють вибір на користь тих чи інших 

товарообмінних операцій, спираючись при цьому у першу чергу на рівень не 

цін, а трансакційних витрат. Вони є тим чинником, який має вирішальне 

значення і визначає остаточний вибір (поведінку) учасників ринку при 

товарообміні. Тому саме їх доцільно розглядати як предмет пізнання ринку.  

У новій інституціональній теорій ринок не забезпечує оптимальний 

розподіл обмежених виробничих ресурсів. За переконанням нових 

інституціоналістів досягнути цього можна лише за умови, коли величина 

трансакційних витрат на ринку дорівнює нулю. Дивний віртуальний світ з 

нульовими трансакційними витратами уперше теоретично описав Р. Коуз у 

статтях «Природа фірми» та «Проблема соціальних витрат». У них він 

доводив, що в такому світі, наприклад, немає економічної основи для 

існування фірм, а інститути, що утворюють економічну систему, нікому не 

потрібні. За своєю суттю ринки з нульовими трансакційними витратами, це 



 126 

ринки з досконалою конкуренцією. За умови існування на ринку позитивних 

трансакційних витрат, його механізм спроможний забезпечити використання 

обмежених виробничих ресурсів не оптимально, а лише найціннішим 

способом в інтересах суспільства.  

Водночас прихильники традиційного інституціоналізму лише частково 

погодились з таким підходом до вивчення ринку. Зокрема, вони визнали, що 

ринок є інституційним утворенням. Так Дж. Ходжсон визначав ринок як 

організований та інституційний обмін [106, с. 256]. Проте вони заперечують 

його самостійний вплив на економіку, тому що він повністю керований 

владними інтересами. На їхню думку, наприклад, алокація ресурсів, розподіл 

доходів, випуск продукції, зайнятість, ціни є функцією не ринку, а влади, яка 

діє через нього та використовує державу для захисту тих чи інших 

економічних інтересів [100, c. 132–133].  

Наведене розуміння ринку дало підставу, наприклад, німецькому 

вченому-економісту К. Херрман-Піллату образно його визначити як поле 

боротьби підприємців за владу за правилами, що встановлюються державою 

[107, c. 132–133]. Розширення подібних уявлень привело до того, що у межах 

традиційного інституціоналізму предмет дослідження ринку змістився у бік 

влади, яка, реалізуючи свої інтереси, визначає остаточний вибір (поведінку) 

учасників ринкового товарообміну. 

Ринок в теорії економічного зростання. Усі наведені теорії дають 

змогу пояснити: чому і під дією яких чинників рівень товарообмінних 

операцій на ринку може змінюватися? Проте їхні теоретичні положення не 

дають відповіді на запитання: чи спроможний ринок, як організаційне та 

інституційне утворення, зумовлювати зростання економіки? І це природно, 

тому що ця проблема досліджується в межах теорії економічного зростання, 

яка, як відомо, покликана пояснити одне з ключових питань економічної 

науки, а саме: який чином можна збільшити обсяг виробництва в економіці, 

що перебуває в стані повної занятості?  
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Українські вчені-економісти Л. Горкіна та М. Довбенко ґрунтовно 

дослідили історію формування сучасної теорії економічного зростання з 

середини 1930-х років [108]. Вона виникла як новий напрям досліджень в 

межах мікроекономічної теорії. Розробники теорії економічного зростання не 

розглядали ринок, як чинник збільшення товарного виробництва. В основі 

їхніх досліджень лежало припущення про те, що домінуючий вплив на 

зростання економік здійснює технологічний прогрес, який змінює якісні 

властивості факторів виробництва і цим створює сприятливі умови для 

утворення їхніх нових комбінацій з метою розширення випуску продукції.  

Наприклад, один з розробників теорії економічного зростання 

англійський учений-економіст Артур Льюїс доводив, що економічна 

динаміка країн досягається за рахунок зусиль підприємців, спрямованих на 

економію (збільшення доходу від випуску продукції або зменшення витрат її 

виготовлення), а також за умови накопичення знань в сфері виробництва, 

залучення до неї більшого обсягу капіталу та інших ресурсів. Якщо 

підприємці, через певні обмеження (власні бажання, звичаї, недосконалі 

інститути), не намагаються економити, то зростання економіки не 

розпочнеться [109, с. 11].  

Згідно з положеннями теорії економічного зростання розширення 

пропозиції продукції на ринку можна досягти трьома шляхами: 

– збільшити обсяги використання основних факторів виробництва 

(праці, землі, капіталу); 

– скомбінувати по-новому наявні основні фактори виробництва з 

метою зменшення їх витрат на виготовлення однієї одиниці продукції; 

– скомбінувати по-новому наявні основні фактори виробництва з 

метою випуску нової продукції з кращими споживчими властивостями та, 

відповідно, більшою ринковою вартістю. 

У першому випадку розширення пропозиції досягається за рахунок 

залучення в процес виробництва більшого обсягу основних факторів 

виробництва (екстенсивний тип зростання), у другому та третьому – за 
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рахунок ефективнішого їх використання (інтенсивний тип зростання). У часі 

зростання пропозиції може відбутися миттєво лише за умови абсолютної 

мобільності факторів виробництва в економіці. 

В економічній теорії ринок з абсолютною мобільність факторів 

виробництва іменується як досконалий (ідеальний). Його модель економісти 

використовують виключно для здійснення теоретичних порівнянь. У ній 

немає місця для інститутів, тому що роль основного координатора поведінки 

покупців і продавців виконують ціни, які формуються в умовах досконалої 

конкуренції. Останню, як правило, описують за допомогою таких ознак: на 

ринку діє велика кількість продавців і покупців, які не спроможні вплинути 

на рівень цін, відсутні бар’єри входу на ринок нових виробників і виходу з 

нього, у сфері виробництва ресурси переміщуються та комбінуються миттєво 

(абсолютна мобільність ресурсів), виробники продають продукцію з 

однаковими споживчими властивостями (однорідні продукти), про які 

покупці мають повну інформацію.  

На ринку з досконалою конкуренцією кожний товаровиробник буде 

розширяти випуск до того моменту, поки граничні витрати на виготовлення 

останньої одиниці продукції не зрівняються з граничним доходом від її 

продажу. У цей момент ефективність виробництва зменшиться до нуля, а 

ринки перетворяться в рівноважні та втратять спроможність до зростання. За 

цих обставин очікування щодо незмінності рівня цін та неможливості 

збільшення в майбутньому власних доходів будуть спонукати 

товаровиробників до випуску нових зразків продукції з кращими 

споживчими властивостями, попит на яку є великим і незадоволеним.  

Нові види продукції товаровиробники починають випускати миттєво 

шляхом утворення в сфері виробництва нових комбінацій факторів 

виробництва. Продаж цієї продукції на ринку за більш високою ціною дає їм 

змогу тимчасово підвищити ефективність товарного виробництва та 

отримати додаткові доходи. Після насичення сфери обігу новими видами 

продукції, вона перетворюється в традиційну. Її ринки стають рівноважними 
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та втрачають здатність до зростання. За цих умов ефективність виробництва 

традиційної продукції знову падає до нуля.  

Безумовно, ринки з досконалою конкуренцією – це суто уявна модель 

їхнього устрою. У ній ціновий механізм ринку самостійно, без участі 

інститутів, може стимулювати товаровиробників миттєво, по-новому 

комбінувати виробничі ресурси з метою розширення випуску інноваційної й 

якіснішої продукції та отримання від її реалізації додаткових доходів.  

У реальному житті на ринках панує недосконала конкуренція. Однією з 

її особливостей є неабсолютна мобільністю факторів виробництва. Як уже 

зазначалося, їхнє миттєве переміщення та нове виробниче комбінування 

апріорі неможливе через існування не лише природних і технічних, а й 

соціальних обмежень. Останні руйнують цінову мотивацію підприємців 

максимально швидко по-новому комбінувати фактори виробництва з метою 

додаткового випуску нової продукції. 

Для докладнішого опису соціальних обмежень факторної мобільності 

варто скористатися елементами теорії невизначеності та прибутку, яка була 

розроблена американським економістом Френком Найтом. У своїй відомій 

книзі «Ризик, невизначеність і прибуток», яка вийшла в світ у 1921 р., він 

навів переконливі докази, що основною умовою існування досконалої 

конкуренції є відсутність невизначеності, тобто люди мають наперед чітко 

знати, що вони роблять. Проте їм це не вдається, бо всебачення досягнути 

неможливо [110, с. 31]. Згідно з переконаннями Ф. Найта, невизначеність 

щодо отримання майбутніх доходів унеможливлює існування досконалої 

конкуренції та перетворює її в реальну недосконалу.  

Завдяки науковим надбання Ф. Найта, а згодом Дж. Кейнса, Дж. Шекла, 

Л. Койка, Ф. Кейгана, Г. Саймона, Дж. Мута, аналіз невизначеності та 

очікувань були включені науковцями в теоретичні та емпіричні дослідження, 

що здійснювалися в багатьох сферах економічної теорії [100, с. 192–193]. На 

наш погляд, серед них на особливу увагу заслуговують ті, що були 

спрямовані на пошук найвпливовіших чинників, які збільшують рівень 
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невизначеності учасників ринку щодо майбутніх доходів і витрат. У цьому 

напрямі ґрунтовні відкриття зробили Р. Коуз і Г. Саймон.  

Зокрема, Р. Коуз довів, що невизначеність учасників ринку може 

породжуватися діями інших осіб та організацій. З цього приводу він зазначав, 

що в економіці окремі люди і організації, які переслідують власні інтереси, 

здійснюють дії, що спрощують або ускладнюють дії інших [94, с. 32]. 

Сучасні дослідники історії економічної думки називають 

Герберта Саймона «пророком обмеженої раціональності». У 1957 р. він, у 

своїй книзі «Моделі людини: соціальне та раціональне», дійшов висновку, 

що люди мають надто обмежені пізнавальні й обчислювальні можливості, 

щоб серед альтернатив приймати лише оптимальні рішення та керуватись 

ними в своїй поведінці. Упродовж двох останніх десятиліть кількість 

досліджень, присвячених різним аспектам концепції обмеженої 

раціональності стрімко зростала. Наукові здобутки в цьому напрямі 

узагальнив український вчений О. Ватаманюк [111].  

Роботи Р.Коуза та Г.Саймона дають підставу для висновку, що 

невизначеність в очікуваннях учасників ринку зростає у випадках, коли вони 

через обмежені когнітивні здібності (обмежену раціональність) та брак 

інформації не можуть оцінити наслідки власних рішень або передбачити 

зміни в поведінці інших осіб. Зокрема, невизначені очікування виникають: 

1. У підприємців у сфері виробництва стосовно результативності 

майбутніх інвестиційних витрат, оцінювання якої ускладнено браком 

інформації та когнітивних здібностей, необхідних для виявлення дохідності 

майбутніх інвестицій пов’язаних з випуском нових видів продукції. 

Дж. Кейнс одним з перших довів, що відсутність у підприємців точних знань 

про чинники, що визначатимуть доходи від інвестицій у довгостроковому 

періоді, є основною причиною, яка гальмує інвестиційний процес в економіці 

й не дає досягти рівня повної занятості [17, с. 254–255]; 

2. У підприємців і споживачів в сфері обміну стосовно ризику втрати 

(недоотримання) майбутніх доходів, оцінювання якого ускладнено 
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намаганнями окремих осіб здійснити нееквівалентний товарообмін, 

порушити право власності на випуск продукції. Для запобігання поширенню 

таких форм опортуністичної поведінки учасники ринку змушені здійснювати 

додаткові трансакційні витрати, що зменшують їхні доходи та можливості 

закупівлі інвестиційної і споживчої продукції. Ґрунтовні докази, які 

свідчили, що опортуністична поведінка контрагентів є однією з причин 

появи невизначеності в очікуваннях учасників ринку зібрав 

О. Вільямсон [105, с. 113]; 

3. У підприємців і споживачів у сфері розподілу стосовно ризику 

втрати (недоотримання) майбутніх доходів, оцінювання якого ускладнено 

намаганнями окремих сторін перерозподілити факторні та похідні доходи на 

користь одного з власників виробничих ресурсів – працівників, підприємців 

чи держави. Докази про існування проблеми підвищеної перерозподільчої 

активності в перехідних економіках навів В. Полтерович [48, с. 58–61]; 

4. У покупців у сфері споживання стосовно результативності майбутніх 

споживчих витрат, оцінювання якої ускладнено браком інформації та 

когнітивних здібностей, необхідних для виявлення корисності нових видів 

продукції. Збільшення витрат на їх закупівлю споживачі здійснюють за 

рахунок відмови від придбання інших видів традиційної продукції. 

Унаслідок цього кожний покупець постає перед невизначеним вибором 

доцільності зміни структури витрат на користь нової продукції, тому що він 

не має точних знань: чи забезпечить новий споживчий пріоритет повніше 

задоволення всієї сукупності його потреб? 

Поява невизначеності в очікуваннях підприємців і споживачів стосовно 

майбутніх доходів і результативності майбутніх інвестиційних та споживчих 

витрат пов’язаних із виробництвом та купівлею нових видів продукції 

призводить до зростання в економіці витрат обміркування рішень, 

складовою частиною яких є трасакційні витрати. У випадку, коли витрати 

обміркування починають перевищувати можливі очікувані вигоди, 

раціональним стає рішення про відмову від подолання природних і технічних 
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обмежень мобільності факторів виробництва у процесі їх нового 

комбінування для випуску нових видів продукції. Дійсно, кому в країні 

потрібні розробки щодо нових матеріалів, технологій, зразків продуктів або 

методів управління, якщо підприємці не впевнені, що отримають додаткові 

доходи від виведення нових товарів і послуг на ринок, а споживачі – що 

зможуть їх придбати? Це можна довести за допомогою простих гіпотетичних 

прикладів. 

Уявімо ситуацію, що один товаровиробник здійснив інвестиції у 

випуск нового продукту і почав отримувати додаткові доходи, а інший – 

порушуючи право на об’єкти промислової власності, самовільно скопіював 

його виробництво і заполонив торговельну мережу своїм аналогом. Такі 

випадки опортуністичної поведінки, різко збільшують витрати інших 

підприємців на обміркування рішень про усунення загроз втрати 

(недоотримання) майбутніх доходів через опортуністичну активність 

окремих учасників ринку. Якщо величина таких витрат виявиться більшою 

порівняно з можливими доходами, то раціональним буде рішення 

відмовитися від намірів розширення виробництва та інвестування у розробку 

нових зразків продукції. 

Можна уявити й іншу ситуацію. Уряд з метою зменшення 

квазіфіскальних субсидій та дефіциту державного бюджету прийняв рішення 

про приведення до економічно обґрунтованого рівня тарифів і цін на товари 

та послуги, які регулюються адміністративно, що призвело до значного 

зростання загального рівня цін в економіці. Такі дії уряду різко збільшують 

витрати власників виробничих ресурсів (підприємців, найманих працівників) 

на обміркування рішень про збереження своїх майбутніх реальних доходів і 

можливостей їх спрямування на закупівлю дорожчих, але якісніших нових 

видів інвестиційної та споживчої продукції.  

Згідно з теоретичним положенням Г. Саймона (відомим як «ножиці 

Саймона») [112, р.147–148], яке отримало розвиток у роботах німецького 

вченого Ґ.Ґіґеренцера та учасників його наукової групи [111, с. 19–20], 
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економічні агенти, маючи обмежені когнітивні здібності, спроможні 

приймати задовільні рішення, використовуючи свій попередній досвід та 

наявну інформацію про структурні закономірності оточуючого середовища.  

Спираючись на ці теоретичні положення можна стверджувати, що 

економічні агенти можуть зменшити витрати обміркування рішень 

евристичним методом. Він не потребує глибоких знань, точних складних 

розрахунків, обробки великих масивів інформації, тому що його 

використання ґрунтується на набутому досвіді, інтуїції та зібраних 

спостереженнях про оточуюче середовище. Однією із найвпливовіших 

структур середовища є інститути. Учасники ринку, здобувши інформацію 

про обмеження та стимули, що містяться в їхніх нормах, можуть достатньо 

швидко передбачити майбутні події в економіці, оцінити пов’язані з ними 

ризики та прийняти раціональні адаптивні рішення. Причому в залежності 

від досконалості інституційних норм, такі рішення можуть як підсилювати, 

так і послаблювати економічну активність.  

Наведені теоретичні положення та приклади дають змогу дійти таких 

попередніх висновків. Невизначені очікування учасників ринку щодо ризиків 

втрати або перерозподілу майбутніх доходів, результативності інвестиційних 

і споживчих витрат виконують роль соціальних обмежень факторної 

мобільності в економіці та впливають на розвиток структури виробництва. 

Зокрема, невизначені очікування підприємців стосовно результативності 

майбутніх інвестицій і ризику втрати (недоотримання) майбутніх доходів 

через опортуністичну активність на ринку є чинниками, що стримують 

структурні зміни в сукупній пропозиції на користь нових видів продукції. 

Водночас, невизначені очікування покупців стосовно ризику перерозподілу 

їхніх майбутніх доходів, результативності витрат пов’язаних з придбанням 

нових видів продукції є чинниками, що стримують структурні зміни в попиті 

на користь нових видів продукції. 

В економіці рівень соціальних обмежень факторної мобільності можна 

суттєво зменшити, удосконаливши ринкові інститути так, щоб їхні норми 
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створювали сприятливі умови та стимули для підвищення результативності 

інвестиційних і споживчих витрат пов’язаних з виробництвом та придбанням 

нових видів продукції, а також непереборні обмеження для опортуністичної 

та перерозподільчої активності. З цього випливає, що ринок доцільно 

розглядати як децентралізований інституційно структурований товарообмін, 

який, формуючи очікування покупців і продавців щодо майбутніх доходів і 

витрат, змінює мобільність факторів виробництва в економіці і забезпечує 

використання обмежених виробничих ресурсів найціннішим способом для 

максимального задоволення потреб суспільства в благах. 

Такий погляд на ринок передбачає, що його інститути, зменшуючи 

невизначеність в очікуваннях учасників ринку, створюють умови для зміни 

мобільності факторів виробництва в процесі їх нового комбінування з метою 

заміщення в економіці традиційної продукції новими її видами з 

інноваційними та якіснішими властивостями. Згідно такого підходу 

економічні очікування є тим чинником, який має вирішальне значення на 

поведінку учасників ринку при визначенні структури товарообмінів. Саме 

тому очікування покупців і продавців щодо майбутніх доходів і витрат варто 

розглядати як предмет пізнання ринку. Такий науковий підхід дає змогу 

вивчати ринок як чинник зростання економіки. Водночас напрям досліджень, 

який спрямований на його аналіз та опис під таким кутом зору, варто було б 

означити як інституційну теорію економічного зростання.  

Теоретичні проблеми прикладних досліджень ринку. Знання про 

еволюцію пізнання ринку відкриває шлях для пошуку відповіді на запитання, 

яке було поставлене на початку цього підрозділу, а саме: що має 

досліджувати економіст, вивчаючи ринок? Спираючись на здобутки 

попередніх поколінь вчених можна стверджувати, що об’єктом дослідження 

ринку незмінно залишаються товарообмінні операції, що проходять на 

ньому. Пояснити сталість цієї традиції можна тим, що економіст, не надавши 

фактів про існування обміну, не має ніяких підстав стверджувати, що в 

економіці ринок реально існує. Тому дослідники ринків зазвичай починають 
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їхній опис з оцінки товарообмінних операцій за допомогою окремих 

опосередкованих показників: обсяг попиту та пропозиції, проданої або 

спожитої продукції тощо. 

Довівши, що в економіці ринок тієї чи іншої продукції існує, дослідник 

неминуче зіштовхується з проблемою пояснення коливань товарообмінних 

операцій. Для її вирішення він має обрати предмет дослідження ринку, який 

на його погляд дасть змогу пояснити динаміку ринкових обмінів.  

Якщо дослідник ставить за мету пояснити коливання товарообмінних 

операцій на конкурентному ринку, де рівень трасакційних витрат 

залишається незмінним, йому варто предметом дослідження обрати рівень 

ринкових цін. Вивчаючи їхню динаміку в межах мікроекономічного аналізу 

він зможе розрахувати та передбачити, як поведуть себе в майбутньому 

покупці та продавці (виробники), якою буде тенденція розвитку 

товарообмінних операцій, в які види економічної діяльності 

розподілятимуться обмежені виробничі ресурси, які матеріальні блага 

вироблятимуться і на задоволення яких потреб суспільства вони 

спрямовуватимуться.  

Якщо ж дослідник ставить за мету пояснити коливання товарообмінних 

операцій на аналогічному, але неконкурентному ринку, то предмет його 

досліджень має зміститися в бік структурних елементів ринку, які 

унеможливлюють формування на ньому вільних цін. Методика їхнього 

аналізу розроблена в теорії галузевих ринкових структур та частково 

формалізована у межах антимонопольного законодавства країн. Наприклад, в 

Україні підходи до вивчення ринків з обмеженою конкуренцією закріплені в 

Методиці визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів 

господарювання на ринку, затвердженій розпорядженням Антимонопольного 

комітету України № 49 від 5 березня 2002 року. 

Разом з тим, аналіз структурних елементів ринків національної 

економіки також пов'язаний із значними труднощами. Якщо дослідник 

доводить, що певні структурні елементи унеможливлюють формування 
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вільних цін на одному чи більшій кількості галузевих ринків, то він також 

має надати докази того, що це порушує в економіці оптимальний розподіл 

виробничих ресурсів між виробниками, і унеможливлює максимальне 

зростання добробуту суспільства. Як уже зазначалося, в теорії галузевих 

ринкових структур для цього був запроваджений показник «втрати 

добробуту суспільства через неефективний розподіл ресурсів в умовах 

монополії» та розроблена методика його математичного розрахунку. 

У другій половині минулого сторіччя економісти здійснили численні 

спроби оцінити втрати добробуту суспільства, що виникають через існування 

монополій в економіці США. Проте такі спроби виявилися не зовсім вдалими 

і показали, що існуюча методика визначення величини втрат добробуту 

суспільства залишається ще занадто недосконалою і неточною. Спираючись 

на неї, американські вчені отримали занадто різні оцінки, що відрізнялися у 

десятки разів. Зокрема, у їхніх розрахунках величина втрат добробуту 

суспільства становила від 0,1 до 7,0 %, хоча окремі з них реалістичною 

називали величину 0,5–2,0 % від ВНП [95, с. 654–659]. За нашими оцінками, 

в Україні втрати добробуту суспільства через неефективний розподіл 

ресурсів в умовах монополії становлять близько 4 % від ВВП [113, с.32]. 

Проте, за розрахунками інших учених величина цих втрат є значно більшою 

й коливається в межах 6–33 % від ВВП [114, с. 323]. Велика розбіжність у 

наведених показниках означає, що майбутні дослідники структурних 

елементів ринків національних економік мають запропонувати нові підходи 

до точнішої оцінки неоптимального розподілу виробничих ресурсів в умовах 

відсутності вільного ціноутворення.  

Якщо економіст ставить за мету пояснити коливання товарообмінних 

операцій в національному господарстві нестабільністю рівня трасакційних 

витрат, він буде змушений звернутися до нової інституціональної теорії. 

Проте, як показав час, слабкою її ланкою є те, що вона не запропонувала 

способів кількісної оцінки величини трансакційних витрат. Зараз це обмежує 

її прикладне використання для прогнозування майбутньої ринкової поведінки 
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покупців і продавців у національному господарстві, оцінки можливостей 

його зростання.  

Також не менші труднощі будуть очікувати на дослідників, які 

здійснять спробу пояснити коливання товарообмінних операцій в економіці 

впливом влади, що реалізує свої економічні інтереси через ринок, тому що 

представники традиційного інституціоналізму, ще не розробили для цього 

загальновизнану методологію дослідження [115, с. 37].  

Складний шлях досліджень буде вимушений пройти також економіст, 

який поставить за мету дослідити: чому в товаровиробників відсутні мотиви 

по-новому комбінувати виробничі ресурси з метою розширення випуску 

інноваційної й якіснішої продукції та отримання від її реалізації додаткових 

доходів? Це пояснюється тим, що методологію подібного аналізу потрібно 

ще створити. Один із можливих її варіантів буде запропонований та 

апробований у цьому дисертаційному дослідженні. Досвід його проведення 

свідчить, що однією з перших перешкод на шляху створення такої 

методології є необхідність ідентифікації базових ринкових інститутів, які 

регулюють соціальні обмеження факторної мобільності в економіці та 

визначають швидкість її зростання за рахунок додаткового випуску 

інноваційної та якіснішої продукції. Як зазначав український вчений 

В. Дементьєв, питання про визначення базових інститутів для перехідної 

економіки, які забезпечують її розвиток в довгостроковому періоді є більш 

актуальними, ніж проблема вибору між варіантами, наприклад, курсової 

політики [116, с. 19]. Зважаючи на це, у наступному підрозділі буде здійснена 

спроба знайти підхід до вирішення цього питання. 

Коротко підсумовуючи, можна дійти таких висновків. Досліджуючи 

дедалі більше нових емпіричних фактів, економісти час від часу змінювали 

свої погляди щодо ролі ринку в економіці. У їхній уяві він із нейтрального 

організаційного та просторового утворення, де формуються ціни, поступово 

почав перетворюватися на інститут, який не лише впливає на масштаб 

торгівлі та тип благ, якими торгують, а й задає різну швидкість розвитку 
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національних економік у світовому господарстві. Проте економістам донині 

так і не вдалося узагальнити ринок як явище одним універсальним 

визначенням.  

Для кращого розуміння цієї проблеми спробуємо навести дещо інший 

приклад. Так, неможливо пояснити, що таке дротовий телефон, 

використовуючи для цього принципи устрою сучасного мобільного 

телефону, що підключений до мережі Інтернет та виконує роль 

кишенькового персонального комп’ютера, фотоапарата, відеокамери, 

кредитної картки тощо. І навпаки, неможливо пояснити, що таке сучасний 

мобільний телефон, спираючись на принципи устрою дротового телефону. 

Проте через неможливість таких пояснень ні дротовий, ні мобільний 

пристрій передачі голосової інформації не перестали бути телефонами. 

За аналогією можна стверджувати, що будь-який ринок – це обмін. 

Проте ринкові обміни не є однорідними явищами, тому що вони можуть бути 

спричинені різними подіями, наприклад, тільки рівнем цін, трансакційних 

витрат, економічними очікуваннями, або намірами сил, які володіють 

ринковою чи державною владою. У першому випадку покупці та продавці, 

здійснюючи обмін, керуються ціновими вигодами, а в усіх інших – власною 

безпекою або оцінками щодо ризиків втрати (недотримання) майбутніх 

доходів та результативності майбутніх споживчих та інвестиційних витрат, 

безвихіддю й неможливістю придбати або продати товар на кращих умовах 

тощо. Усі ці мотиви ринкової поведінки та події, що їх зумовлюють є 

предметом досліджень окремих економічних теорій, які дають змогу описати 

ринок у певному ракурсі. 

За наявності різних наукових підходів до вивчення ринку мистецтво 

економіста полягає в точному визначенні проблеми, що виникає в результаті 

товарообмінів в економіці та підборі адекватної теорії, яка дала б змогу 

описати причини її виникнення та запропонувати шляхи подолання. 

Накопичений багатолітній досвід дослідження ринків підказує, якщо 

економіст має намір дослідити короткострокові поточні коливання 
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конкурентного ринку, то йому для цього краще використати 

мікроекономічну теорію, методологія якої орієнтована на вивчення цінових 

та нецінових чинників коливань попиту та пропозиції, а неконкурентного (з 

ознаками домінування) ринку – методологію, що закладена в теорію 

галузевих ринкових структур. Коли економіст спостерігає, що товарообмінні 

операції в економіці максимізують вигоду не покупців і продавців, а третьої 

сторони в особі окремих представників влади чи наближених до них бізнес-

груп, то для вивчення та пояснення цього явища доцільно використати 

традиційну інституціональну теорію. Якщо ж економіст ставить за мету 

пояснити, чому за незмінного рівня цін відбувається зменшення ринку, йому 

доцільно обрати нову інституціональну теорію. Її методологія передбачає 

вивчення рівня трасакційних витрат покупців і продавців, які вони мають 

нести для забезпечення безпеки та зменшення ризиків обміну. Якщо ж 

дослідник має намір дослідити, чому за незмінного рівня цін на ринку не 

розпочинається процес зміни структури товарообмінних операцій на користь 

продукції з інноваційними та якіснішими властивостями, йому варто обрати 

інституційну теорію економічного зростання, методологія якої має бути 

спрямована на вивчення змін в очікуваннях учасників ринку щодо майбутніх 

доходів і витрат та можливостей їх регулювання інституційними засобами.  

Аналізуючи ринки з позиції наведених методологічних підходів, 

кожний з економістів підтвердить, що ринок це товарообмін, який 

мотивувався тією чи іншою подією, яка була предметом його вивчення. Для 

того, щоб підкреслити спрямованість власного дослідження, він дасть своє 

визначення поняттю «ринок», включивши до його змісту лише те, що 

слугувало об’єктом і предметом його пізнання. І це буде виправдано тому, 

що у цьому разі і автору, і читачам буде зрозуміло, як уявлявся ринок і яка 

дослідницька мета була поставлена перед початком його вивчення.  

Якщо ж припустити, що всі економісти у своїх дослідженнях 

використають якесь універсальне визначення ринку, де він, наприклад, буде 

трактуватися як товарообмін, що змінюється під впливом рівня цін, 



 140 

трансакційних витрат, економічних очікувань та інтересів сил, які володіють 

ринковою або державною владою, то це неодмінно призведе до хаосу у 

виборі методології його пізнання та у розумінні читачів щодо мети його 

дослідження. З цього випливає, що дослідникам можливо не варто шукати 

універсальне визначення поняття «ринок», тому що такий «винахід» не 

зробить їхні дослідження чіткішими і зрозумілішими, здатними точніше 

відображати економічну реальність.  

2.2. Система базових ринкових інститутів  

Ринкові інститути являють собою складне плетиво, насамперед, 

формальних правил, які внесені до національних та міжнародних законів і, в 

разі необхідності, можуть примусово вводитися в дію через рішення судів та 

неформальних – які встановлюються ідеологіями, етичними принципами, 

традиціями тощо. У зв’язку з цим виникає запитання: зміни в нормах і 

правилах яких інститутів можуть спричиняти коливання факторної 

мобільності в економіці?  

На наш погляд, відповідь на поставлене запитання можна знайти лише 

шляхом систематизації ринкових інститутів, виокремлення серед них тих, що 

безпосередньо зменшують соціальні обмеження факторної мобільності в 

економіці. Виявивши такі інститути, дослідник зможе вивчити зміни в них 

під дією реформ та здійснювати пошук доказів щодо їхнього позитивного чи 

негативного впливу на економічну діяльність людей. 

Для здійснення такої систематизації доцільно скористатися здобутками 

науковців, які довели, що інститути ринку є неоднорідним явищем, тому що 

до їх складу входять базові, та ті, що їх уточнюють, визначають механізм 

контролю за виконанням норм і порядок внесення до них змін. Завдяки 

існуванню базових інститутів усі ринки товарів і послуг в економіках 

виконують одні й ті ж функції. За висловом російського вченого Г. Клейнера 

[84, с. 413–415], всі інститути можна образно уявити в вигляді сукупності 

«інституційних кущів», основні стебла яких утворюють базові інститути. 
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Сучасні вчені намагаються не лише систематизувати, а й описати 

базові інститути економіки. Наприклад, таку спробу здійснили 

американський економіст Дж. Сакс в співпраці з українським науковцем 

О. Пивоварським. У своєму дослідженні вони висловили припущення, що до 

складу базових інституцій варто віднести ті, що притаманні всім ефективним 

ринковим системам. Зокрема, ці вчені наголошують, що кожна процвітаюча 

економіка передбачає наявність чотирьох базових інституцій: стабільна 

конвертована валюта, приватна власність, комерційне право (закони про 

корпорації, контракти, торгівлю і банківські операції), зовнішня економічна 

діяльність (дотримання загальних принципів збереження низьких митних 

тарифів і обмеження торгівельних квот) [117, с. 309–311 ]. 

Враховуючи уже набутий досвід систематизації інститутів, спробуємо 

в їх складі виокремити базові, які в сферах виробництва, обміну, розподілу та 

споживання можуть змінювати економічні очікування учасників ринку щодо 

майбутніх доходів та витрат.  

1. Інститути, які в сфері виробництва спрощують процес оцінювання 

результативності майбутніх інвестиційних витрат, пов’язаних з 

виробництвом нових видів продукції. Для того, щоб розпочати нові види 

економічної діяльності, підприємці зацікавлені в запровадженні норм, які 

давали б їм можливість отримати додаткову інформацію про доходність 

майбутніх інвестицій. Остання зростає за умови, якщо такі норми надають 

право виробникам безперешкодно виводити на ринок нові зразки продукції, 

встановлювати ціни на них, змагатися за нових споживачів на основі 

добросовісної нецінової конкуренції, об’єднувати зусилля з іншими 

виробниками для зменшення витрат щодо створення нових зразків продукції.  

Для підтримки підприємців-новаторів суспільство формує чотири 

базові інститути: виводу на ринок нової продукції, ціноутворення на нові 

види продукції, нецінової конкуренції за споживача, кооперації виробничих 

можливостей щодо створення нових зразків продукції. Основні правила цих 
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базових інститутів містяться в численних законодавчих актах. Спробуємо 

коротко описати ці інститути та уточнити їхнє основне призначення.  

Інститут виводу на ринок нової продукції покликаний структурувати 

стимули та обмеження щодо виведення на ринок нових видів товарів і 

послуг. Його правила формуються переважно нормами законодавчих актів, 

які гарантують часткову державну компенсацію витрат розробникам нових 

зразків продукції та встановлюють вимоги до її споживчих властивостей в 

межах системи технічного регулювання. Головна роль цього інституту – 

зменшення ризиків зазнати збитки для підприємців, які виводять на ринок 

нові зразки продукції. Наприклад, у країнах ЄС стимулюючі важелі розвитку 

інноваційної діяльності широко використовуються за такими напрямами: 

зменшення податку на прибуток на певний відсоток витрат, спрямованих на 

дослідження та розробки, скорочення на величину цих витрат бази 

оподаткування, відшкодування державою частини витрат на придбання 

нових технологій з метою виробництва інноваційної продукції, зменшення 

податкової ставки на доход від використання винаходів, пільгове 

оподаткування молодих інноваційних компаній, прискорена амортизація для 

окремих видів обладнання, податкове стимулювання венчурної діяльності 

компаній, надання кредитів з нульовим відсотком для здійснення досліджень 

та розробок тощо [118, с. 29–35]. Водночас на інноваційну діяльність 

підприємств також накладаються певні обмеження. Їх запроваджують у 

вигляді диференційованих вимог до споживчих властивостей нових видів 

продукції. Наприклад, в  межах системи технічного регулювання країн ЄС 

товарна продукція поділяється на дві групи. До першої відноситься та, що не 

несе потенційних загроз для споживачів, користувачів та навколишнього 

середовища, до другої – та, що несе такі загрози. На першу групу продукції 

правила поширюють режим загальної безпечності. Згідно з ним 

товаровиробники мають право без будь-яких інституційних обмежень 

вивести на ринок новий зразок продукції. На другу групу продукції режим 

загальної безпечності не поширюється. Це означає, що товаровиробники 
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мають право вивести на ринок нові зразки продукції лише за умови надання 

доказу про їхню відповідність вимогам безпечності. Як свідчить досвід, у 

різних країнах залежно від досконалості правил цього інституту доказова 

база безпечності нової продукції може бути досить широкою – від оцінок 

відповідності нового зразка продукції вимогам технічних регламентів і 

стандартів (для продовольчої продукції – ветеринарно-санітарних і 

фітосанітарних норм) до результатів державного нагляду на доринковій 

стадії його виробництва (у вигляді державних реєстрацій, узгоджень 

проектної документації, експертних висновків, сертифікацій тощо). 

Інститут ціноутворення на нові види продукції визначає сферу 

застосування вільних і регульованих цін на ринках нової продукції. Його 

правила формують норми законів про ціни та ціноутворення, про природні 

монополії, про захист економічної конкуренції тощо. Головна роль цього 

інституту – гарантувати виробникам на певний період часу застосування 

вільних (фактично монопольних) цін при продажу нової продукції.  

Інститут нецінової конкуренції за споживача запроваджує обмеження, 

які забороняють підприємцям змагатися за споживачів в інший спосіб, ніж 

покращувати якісні характеристики продукції. Його правила формують 

норми законів про інтелектуальну власність, про захист від недобросовісної 

конкуренції, про рекламу тощо. Головна роль цього інституту – перетворити 

інноваційні та якісніші споживчі властивості продукції в основний важіль 

розширення її виробництва та отримання додаткових доходів.  

Інститут кооперації виробничих зусиль щодо створення зразків нової 

продукції надає змогу підприємцям-новаторам об’єднувати виробничі 

можливості для прискорення процесу виготовлення експериментального 

зразка продукту. Відправні норми цього інституту містяться в законодавчих 

актах, які регулюють порядок утворення та ліквідації договірних і статутних 

об’єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, 

фінансово-промислових груп, стратегічних альянсів тощо) спрямованих на 

випуск інноваційної та якіснішої продукції. Головна роль цього інституту – 
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скоротити витрати та терміни розроблення нових видів товарів і послуг 

шляхом кооперації виробничого потенціалу декількох товаровиробників. 

Базові інститути, які покращують очікування підприємців щодо 

результативності майбутніх інвестиційних витрат, пов’язаних з випуском 

нових видів продукції, створюють сприятливі умови для збільшення їх 

виробництва в економіці та зростання її ефективності. Надалі ефективність, 

що досягається винятково шляхом додавання нових споживчих властивостей 

товарам і послугам іменуватимемо як структурна економічна ефективність. 

Після формування ринків нових видів продукції, їх реальні та 

потенціальні споживачі стають заінтересованими в тому, щоб запровадити 

нові інститути, які спонукали б виробників задовольняти зростаючий попит 

не шляхом підвищення цін, а за рахунок збільшення виробництва продукції. 

Як суб’єкти таких інститутів, споживачі воліють сформувати їхні правила 

так, щоб через загрозу банкрутства та конкурентного поглинання, вони 

змушували підприємців зменшувати витрати випуску нових товарів і послуг. 

Ефективність, що досягається виключно шляхом зменшення витрат на 

виготовлення одиниці продукції, без зміни її споживчих властивостей, далі 

іменуватимемо як проста економічна ефективність. Для забезпечення її 

зростання, суспільство використовує базові інститути, які в сфері 

виробництва спрощують процес оцінювання результативності майбутніх 

інвестиційних витрат, пов’язаних з масовим випуском нової продукції та 

перетворення її в традиційну. Спробуємо коротко описати ці інститути та 

їхнє основне призначення.  

Інститут входу на ринок та виходу з ринку покликаний створити 

підприємцям рівні умови для якомога швидшого входження на той чи інший 

ринок та, в разі потреби, – виходу з нього. Формальна складова цього 

інституту визначається нормами законодавчих актів, які регулюють порядок 

створення, реєстрації та ліквідації підприємств й інших юридичних чи 

фізичних осіб – суб’єктів господарювання та умови, на яких вони можуть 

розпочати певний вид економічної діяльності. Головна роль цього інституту 



 145 

– надати всім підприємцям право вільно та швидко переміщувати виробничі 

ресурси в найприбутковіші види діяльності.  

Інститут вільного ціноутворення визначає сферу застосування вільних 

і регульованих цін на ринках традиційної продукції. Правила цього інституту 

формуються законодавчими актами про ціни та ціноутворення, про природні 

монополії, про захист економічної конкуренції тощо. Головна роль цього 

інституту – розширити сферу застосування вільних цін та за допомогою 

державного регулювання наблизити їхній рівень до того, який міг би бути за 

умови існування на ринках досконалої конкуренції. 

Інститут цінової конкуренції за споживача запроваджує обмеження, які 

забороняють товаровиробникам досягати цінових переваг своєї продукції на 

ринку в інший спосіб, ніж скорочення виробничих витрат на її виготовлення. 

Він забезпечується нормами антимонопольно-конкурентного законодавства 

щодо недопущення недобросовісної конкуренції, про державну допомогу, 

рекламу тощо. Головна роль цього інституту – перетворити скорочення 

виробничих витрат в основний важіль збільшення випуску традиційної 

продукції та отримання додаткових доходів.  

Інститут економічної концентрації встановлює порядок поглинання 

неефективних виробництв лідерами ринку, а також добровільного об’єднання 

конкурентами наявних виробничих потужностей. Він забезпечується нормами 

антимонопольно-конкурентного законодавства щодо концентрації 

виробництва шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), 

придбання у власність тощо. Головна роль цього інституту – збільшити 

ефективність виробничих одиниць за рахунок економії, що виникає при 

розширенні масштабу випуску продукції та обмежити їхні можливості набуття 

ринкової влади щодо формування цін. Як відомо, економію на масштабі 

отримують підприємства, що збільшують обсяги випуску, залишаючи при 

цьому незмінними накладні витрати, пов’язані з організацією, управлінням та 

обслуговуванням виробничого процесу. До їх числа відносять: заробітну 

плату обслуговуючого персоналу, витрати на допоміжні матеріали, 
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утримання та ремонт будівель, приміщень, устаткування, амортизація й 

страхування основних засобів, орендна плата, оплата комунальних послуг. 

2. Інститути, які в сфері обміну спрощують процес оцінювання ризику 

втрати (недоотримання) майбутніх доходів через опортуністичну поведінку 

контрагентів. Як уже зазначалося, учасники ринку при прийнятті рішення 

про купівлю-продаж товарів і послуг враховують рівень опортуністичної 

активності контрагентів та величину власних трансакційних витрат щодо її 

упередження. Якщо ці явища ігноруються, то це породжує загрозу 

здійснення нееквівалентного товарообміну на користь тієї сторони, яка 

приховує від іншої інформацію про реальні споживчі властивості товару чи 

обсяг послуги, свої наміри не виконувати контрактні зобов’язання[119, с. 33]. 

Для зменшення трансакційних витрат учасників товарообмінних операцій 

суспільство формує чотири базові інститути: власності, грошей, оцінювання 

властивостей продукції, нагляду за дотриманням ринкових угод. Наприклад, 

на ринках трансакційні витрати щодо оцінювання властивостей продукції 

зменшуються, якщо держава законодавчо вводить еталони одиниць мір і 

ваги, підтримує незмінною купівельну спроможність грошей [101, с. 31]. 

3. Інститути, які в сфері розподілу спрощують процес оцінювання 

ризику втрати (недоотримання) майбутніх доходів через перерозподільчу 

активність власників виробничих ресурсів. Як уже зазначалося, основу 

доходів учасників ринку формують факторні (первинні) доходи, які власники 

ресурсів (праці, землі, капіталу) отримують в сфері виробництва. Одну 

частину цих доходів у формі заробітної плати отримують наймані працівники, 

другу – в формі прибутку – отримують власники капіталу, тобто підприємці, 

третю – в формі податків на виробництво та імпорт – привласнює держава.  

Органи державної влади за допомогою податків та інших обов’язкових 

платежів здійснюють вторинний розподіл доходів найманих працівників та 

власників бізнесу. Отримані надходження через державний та місцеві 

бюджети спрямовуються на соціальний захист незабезпечених верств 

населення та потреби нематеріальної сфери: утримання збройних сил, 
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правоохоронних та інших владних структур, розвиток охорони здоров’я, 

освіти, культури, спорту тощо. Унаслідок цього в економіці формуються 

похідні (вторинні) доходи, які населення отримує в вигляді пенсій, стипендій, 

заробітної плати військовослужбовців, працівників правоохоронних та інших 

владних структур, допомоги багатодітним сім'ям.  

Ґрунтовні теоретичні та емпіричні докази того, що в умовах 

економічного зростання процес пропорційного розподілу факторних доходів 

між найманими працівниками та власниками капіталу значно ускладнюється 

навів М. Туган-Барановський в 1917 р. Зокрема, він зазначав, що складність 

збуту продукції є виразом трудності досягнення пропорційного розподілу 

суспільного виробництва [6, с. 615–616]. Спираючись на це теоретичне 

положення, М. Туган-Барановський розробив теорію економічних криз, де 

періодичне надвиробництво та депресії у передових економіках світу в 

другій половині ХІХ та на початку ХХ ст. пояснювалися схильністю 

власників капіталу перерозподіляти факторні доходи на свою користь з 

метою їх подальшого інвестування в розширення випуску продукції.  

Як показує історія, активно перерозподіляти на свою користь первинні 

та вторинні доходи учасників ринку також можуть представники органів 

державної влади, які використовують свої повноваження для незаконного 

особистого збагачення. Теоретичні докази на користь того, що такий вид 

збагачення чиновників призводить до погіршення добробуту суспільства, 

вперше надав американський економіст Г. Таллок у 1967–1971 рр. Згодом 

результати його досліджень були використані економістами для формування 

теорії «пошуку ренти» [120, с. 24]. Сучасні її розробники доводять, що 

адміністративно-бюрократична «рента» (побори, хабарі, «відкати») зменшує 

вплив конкуренції та вільних цін на поведінку учасників ринку і демотивує їх 

розширювати економічну діяльність.  

Для нейтралізації перерозподільчої активності найманих працівників, 

власників бізнесу та органів державної влади суспільство використовує 

відповідні ринкові інститути, що визначають порядок утворення факторних і 
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похідних доходів учасників внутрішнього ринку. Норми цих інститутів 

містяться в законах про заробітну плату та її мінімальний розмір, про 

прожитковий мінімум, про податки на виробництво та імпорт, про соціальне 

страхування, про податки на прибуток та інші доходи, про порядок надання 

державних послуг, про декларування доходів державних службовців, про 

боротьбу з корупцією тощо. З теоретичної точки зору, всі вони 

використовуються для того, щоб домогтися в суспільстві гармонічної 

максимізації доходів найманих працівників, власників бізнесу та держави.  

Якщо в країні факторні та похідні доходи учасників внутрішнього 

ринку розподіляються переважно на користь бізнесу, то в ній починає 

збільшуватися число міліонерів чи мільярдерів та надмірне споживання 

предметів розкоші, якщо на користь органів державної влади, то в ній 

починають реалізуватися масштабні державні проекти на кшталт побудови 

гігантських президентських чи урядових палаців, резиденцій, тунелів, мостів 

або надсучасної модернізації збройних сил чи поліції, участі в міжнародних 

конфліктах тощо. Водночас у такій країні купівельна спроможність 

населення, незалежно від темпів економічного зростання, буде 

підтримуватися на відносно низькому рівні, достатньому лише для закупівлі 

продуктів харчування та оплати комунальних послуг. За цих умов країна 

втрачає споживчий ресурс стимулювання власного виробництва якісних 

високотехнологічних товарів і послуг. 

4. Інститути, які в сфері споживання спрощують процес оцінювання 

результативності майбутніх споживчих витрат, пов’язаних з придбанням 

нових видів продукції. Не придбавши та не використавши нову продукцію, 

споживач не може точно знати: чи є її інноваційні або якісніші властивості 

достатніми, щоб задовольнити його зростаючі потреби? Відсутність такої 

інформації вносить невизначеність у вибір потенційних споживачів та 

стримує їх купувати нові види продукції. Для зменшення споживчої 

дезорієнтації на ринку суспільство формує базові інститути, що визначають 

права покупців. Зокрема, їхні норми зобов’язують виробників надавати 
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покупцям докладну інформацію про правила використання продукції, її 

властивості, а також гарантують споживачам право повернення продукції 

продавцю, якщо вона не відповідає їхнім потребам або має дефекти, 

отримання компенсації, якщо використання такої продукції створило 

небезпеку для здоров’я чи життя.  

Якщо коротко підсумувати результати дослідження ринку як 

сукупності базових інститутів, що регулюють соціальні обмеження 

факторної мобільності в економіці, то можна дійти низки висновків та 

узагальнень. Наведений опис базових ринкових інститутів дає підставу їх 

систематизувати в вигляді табл. 2.1. 

Таблиця 2.1. 

Базові ринкові інститути, що регулюють соціальні обмеження  
факторної мобільності в економіці 

Інститути, що спрощують процес оцінювання учасниками ринку: 
 1) ризику втрати (недоотримання) майбутніх доходів. Зокрема, 
інститути, які упорядковують:  

 у сфері обміну – процес взаємодії контрагентів, формування їх 
трансакційних витрат (інститути власності, грошей, оцінювання 
властивостей продукції, нагляду за дотриманням ринкових угод);  
 у сфері розподілу – порядок формування доходів власників 
виробничих ресурсів (інститути, що регулюють факторні та похідні 
доходи працівників, підприємців і держави); 

2) результативності майбутніх інвестиційних і споживчих 
витрат. Зокрема, інститути, які упорядковують:  

 у сфері виробництва – процес випуску нової продукції (інститути 
виводу на ринок нової продукції, ціноутворення на неї, нецінової 
конкуренції, кооперації виробничих зусиль щодо створення зразків 
нової продукції) та традиційної продукції (інститути входу на ринок та 
виходу з ринку, ціноутворення на традиційну продукцію, цінової 
конкуренції, економічної концентрації);  
 у сфері споживання – порядок використання продукції (інститути, 
що визначають права покупців стосовно отримання інформації про 
властивості продукції, її повернення в разі потреби продавцю). 
 

 

Джерело: складено автором. 

Запропонований підхід до систематизації базових ринкових інститутів 

дає змогу дещо докладніше досліджувати їх вплив на поведінку 
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товаровиробників і споживачів в економіці. Зокрема, неокласична та 

неоінституціональна методології дослідження базуються на припущенні, що 

учасникам ринку притаманна глобальна (необмежена) раціональність при 

прийняті рішень. Обмірковуючи їх, вони враховують наявні інституційні 

обмеження та стимули ринкової поведінки. Цей методологічний підхід дає 

підставу вивчати інститути, як суспільні важелі структурування ринкових 

взаємодій людей. Наприклад, американський учений Дж. Серль зазначав, 

що головна роль інститутів і сенс їхнього існування полягає не просто в 

обмеженні діяльності людей, а скоріше в створенні нових 

можливостей [121, с. 15].  

У дисертації методологія дослідження базується на припущенні  про 

обмежену раціональність учасників ринку. Ним передбачається, що, 

обмірковуючи альтернативи при прийнятті рішень, учасники ринку певну 

нестачу знань та інформації, можливостей їх засвоєння та опрацювання 

компенсують використанням свого попереднього досвіду, інтуїції, 

виявлених структурних закономірностей розвитку навколишнього 

середовища, складовою частиною якого є ринкові інститути. Розуміння їхніх 

норм дає змогу учасникам ринку не лише враховувати наявні інституційні 

обмеження та стимули щодо отримання майбутніх доходів і здійснення 

витрат пов’язаних з виробництвом та придбанням нової продукції, а й 

суттєво скоротити час обміркування альтернатив для прийняття задовільних 

рішень. Сьогодні витрати обміркування рішень стають предметом 

емпіричних досліджень [122, с. 44]. Їхні результати дали підставу окремим 

економістам обґрунтувати припущення, що витрати обміркування варто 

віднести до числа фундаментальних проблем поведінкової економіки.  

2.3. Вплив інституційних змін на факторну мобільність в економіці  

Наведені у попередніх підрозділах результати досліджень свідчать, що 

учасники ринку за допомогою інститутів скорочують час та витрати щодо 

прийняття задовільних рішень. Причому в залежності від досконалості 

інституційних норм, такі рішення можуть як позитивно, так і негативно 
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впливати на факторну мобільність в економіці, підсилюючи або послабляючи 

в ній ділову активність. З цього випливає нове важливе питання: що може 

слугувати критерієм досконалості ринкових інститутів, які ознаки є 

свідчення покращення їхніх норм? Пошук відповіді на нього варто розпочати 

з вирішення таких методологічних проблем: як зміни в базових інститутах 

впливають на властивості (характеристики) монотоварних ринків, як під їх 

впливом змінюється структура політоварних ринків, і чому її доцільно 

розглядати, як основну ознаку коливань факторної мобільності в економіці?  

Види інституційно обумовлених монотоварних ринків. Усі ринкові 

економіки схожі між собою, тому що в них діє один універсальний набір 

базових інститутів, які регулюють соціальні обмеження факторної 

мобільності в сферах виробництва, обміну, розподілу та споживання 

продукції. З цього випливає, що в національних господарствах також має 

існувати певний універсальний набір інституційно обумовлених ринків. 

Проте основні властивості таких ринків будуть дещо різнитися між собою в 

залежності від особливостей (досконалості) правил базових інститутів. 

Спробуємо такі відмінності у властивостях описати у вигляді окремих видів 

інституційно обумовлених монотоварних ринків.  

1. Базові інститути, які в сфері виробництва упорядковують процес 

випуску нової продукції спричиняють появу в економіці таких видів 

інституційно обумовлених ринків.  

Інститут виводу на ринок нової продукції. Залежно від досконалості 

його правил в економіці можуть існувати два основні види ринків – із 

високим і низьким рівнем витрат виводу на ринок нової продукції. Для 

формування останніх норми цього інституту наповнюють правилами, які 

покладають на державу обов’язок компенсувати товаровиробникам витрати 

щодо створення нової безпечної продукції.  

Інститут ціноутворення на нові види продукції. Залежно від 

особливостей його правил в економіці можуть виникати два основні види 

ринків – із цінами виробника та регульованими цінами. Ознакою ринку з 
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цінами виробника є той факт, що на них виробник має право самостійно 

визначати вартість нової продукції. Ознакою ринку з регульованими цінами є 

наявність законних підстав в органів державної влади впливати на 

формування цін на нові товари й послуги. 

Інститут нецінової конкуренції за споживача. Залежно від 

досконалості його правил в економіці можуть виникати два основні види 

ринків – із добросовісною та недобросовісною неціновою конкуренцією. 

Ознакою ринків з добросовісною неціновою конкуренцією є те, що на них 

окремі товаровиробники можуть виграти змагання за нових покупців 

виключно за рахунок покращення споживчих властивостей своєї продукції 

порівняно з існуючими аналогами. Ознакою ринків з недобросовісною 

неціновою конкуренцією є факти розширення обсягів продажу та залучення 

нових споживачів за рахунок незаконного використання авторських прав на 

нові технології та продукти, підробки інноваційних та якісно кращих товарів, 

копіювання їхньої зовнішньої форми, фірмового найменування, торгового 

знаку чи маркування, реклами споживчих властивостей товару, яка не 

відповідає дійсності, некоректної порівняльної реклами, економічного 

шпигунства в сфері виробництва нових товарів і послуг тощо.  

Інститут кооперації виробничих зусиль щодо створення зразків нової 

продукції. Залежно від особливостей його правил в економіці можуть 

виникати два основні види ринків – без кооперації та з кооперацією зусиль 

виробників щодо створення нових зразків продукції. Ринки нової продукції, 

яка була створена в результаті об’єднання технологічних можливостей 

підприємств у межах консорціумів, фінансово-промислових груп, 

стратегічних альянсів тощо варто класифікувати як ринки з кооперацією 

виробничих можливостей виробників щодо створення нових зразків 

продукції. Усі інші ринки нових видів продукції, які були створені 

суб’єктами господарювання самостійно, можна віднести до тих, що виникли 

без кооперації виробничих можливостей виробників щодо створення нових 

зразків продукції в різних країнах. 
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Доцільність формування в економіці ринків із кооперацією виробничих 

можливостей виробників щодо створення нових зразків продукції можна 

продемонструвати на такому прикладі. У 2010 р. для отримання лідируючих 

позицій на світовому ринку автомобілів німецький виробник Daimler та 

франко-японський альянс Renault-Nissan оголосили про створення 

стратегічного альянсу. Цей альянс міг виробляти 7,68 млн автомобілів на рік 

і посісти третє місце у світі після автомобільного концерну Volkswagen-

Suzuki (8,59 млн) і японського автовиробника Toyota Motor (7,81 млн). 

Рушійною силою створення альянсу була можливість двом сторонам 

збільшити свої прибутки за рахунок спільного впровадження нових проектів 

та об’єднання кращих інноваційних розробок, обміну досвідом. Упродовж 

п’яти років спільна діяльність давала змогу кожному учаснику нового 

альянсу отримати економію в розмірі близько 2 млрд євро [123, с. 6].  

2. Базові інститути, які в сфері виробництва упорядковують процес 

випуску традиційної продукції спричиняють появу в економіці таких видів 

інституційно обумовлених ринків.  

Інститут входу на ринок та виходу з ринку. Залежно від досконалості 

його правил в економіці можуть виникати два основні види ринків – відкриті 

та закриті для виробників щодо входу на ринок та виходу з нього. Ознакою 

відкритого ринку є відсутність інституційних обмежень для будь-якого 

виробника безперешкодно розпочати виробництво традиційних видів 

продукції та в разі потреби вільно перейти на інший ринок. Ознакою 

закритого ринку є наявність правил, які передбачають виконання певних 

додаткових умов, на яких виробники можуть розпочати виробництво та 

продаж продукції на ринку або вийти з нього. Наприклад, вхід на закриті 

ринки часто обтяжується вимогами щодо ліцензування видів економічної 

діяльності, отримання спеціальних дозволів, патентів тощо [124]. 

Інститут ціноутворення на традиційну продукцію. Залежно від 

особливостей його правил в економіці можуть виникати два основні види 

ринків – з вільними та регульованими цінами. Ознакою ринку з вільними 
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цінами є той факт, що на ньому виробники на основі конкуренції формують 

ціни на однорідні товари і послуги незалежно від індивідуальних виробничих 

витрат. Ознакою ринку з регульованими цінами є наявність законних підстав 

в органів державної влади в разі потреби запроваджувати фіксовані, граничні 

ціни або введення запобіжників щодо їхнього зростання (регулювання 

граничних рівнів рентабельності, торговельних надбавок, посередницької 

винагороди, запровадження процедури декларування зміни цін, товарні 

інтервенції тощо). В Україні до ринкових структур з вільними цінами можна 

віднести, наприклад, ринки з продажу автомобілів, побутової техніки, меблів 

тощо, з регульованими цінами – послуг стаціонарного телефонного зв’язку 

(тарифи регулюються Національною комісією з питань регулювання зв`язку).  

Доцільність, в окремих випадках, формування в економіці ринків 

традиційної продукції з регульованими цінами можна продемонструвати так. 

Наприклад, у 2010 р. в Україні структура ринку вина почала змінюватися 

високими темпами. Зокрема, в 1 кварталі частка міцних низькоякісних 

дешевих вин у загальному обсязі їх продажу зменшилась на 32 %. У той же 

час, питома вага натуральних якісних вин на ринку почала зростати. Так, 

приріст продажу винних напоїв склав 27 %, столових сухих ординарних вин 

– 88 %, виноградних столових напівсолодких вин – 72,4 %. Лідерами ринку 

почали ставати виробники натуральних вин, що мали власні виноградники, 

високотехнологічне обладнання, налагоджену дистриб’юторську мережу, 

відому торговельну марку тощо. З ринку почали виходити виробники 

тіньової, фальсифікованої й низькоякісної продукції. Причина розширення 

видів економічної діяльності, що пов’язані з виготовленням якісних 

натуральних вин, полягала в зміні окремих норм інституту ціноутворення у 

частині встановлення мінімальних цін на продукт. У результаті зміни 

законодавства, ціни на дешеві вина зрівнялися з цінами виробників 

натуральних вин середнього цінового діапазону. Як тільки це відбулося, 

споживач зразу ж почав віддавати перевагу виробникам відомих марок 

натуральних вин Це, у свою чергу, створило додаткові стимули для 
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розширення таких видів діяльності як вирощування винограду, створення 

додаткових виробничих потужностей для його переробки тощо [125, с. 1].  

Інститут цінової конкуренції за споживача. Залежно від досконалості 

його правил в економіці можуть виникати два основні види ринків – із 

добросовісною та недобросовісною ціновою конкуренцією. Ознакою ринків 

із добросовісною ціновою конкуренцією є те, що на них окремі підприємці 

можуть виграти змагання за нових покупців, зменшуючи ціну на свою 

продукцію за рахунок запровадження досконаліших технологій, що 

забезпечують скорочення витрат виробництва. Ознакою ринків з 

недобросовісною ціновою конкуренцією є факти розширення обсягів 

продажу за рахунок тимчасового штучного зниження цін і витіснення 

конкурентів (у тому числі, шляхом незаконного отримання державної 

допомоги, ухилення від сплати податків тощо) [126]; введення споживачів в 

оману щодо ваги чи кількості проданої продукції; неправомірної перемоги на 

державних торгах шляхом змови, створення таємних картельних утворень, 

корупційних схем тощо. 

Інститут економічної концентрації. Залежно від особливостей його 

правил в економіці можуть виникати два основні види ринків – із високим і 

низьким рівнем економічної концентрації. Ознакою ринків із низьким рівнем 

економічної концентрації є те, що на них діє велика кількість продавців 

(виробників), кожний з яких має незначну частку в загальному продажу 

продукції. Ознакою ринків із високим рівнем економічної концентрації є те, 

що на них діє невелика кількість продавців (виробників), кожний з яких має 

значну частку в загальному продажу продукції. Процес концентрації 

товарного виробництва може відбуватися шляхом поглинання, приєднання 

лідерами ринку аутсайдерів цінової конкуренції. Підприємці, які здійснюють 

виробництво у великих обсягах, не обов’язково набувають ринкову владу 

щодо формування цін, але отримують можливість зменшувати витрати на 

виготовлення одиниці товарної продукції за рахунок економії на масштабах 
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виробництва. Це дає їм змогу отримати переваги в ціновій конкуренції за 

споживача.  

Типовим прикладом висококонцентрованого ринку в Україні є ринок 

легкових автомобілів. Наприклад, у докризових 2012–2013 рр. обсяг 

виробництва Запорізького автомобілебудівного заводу «АвтоЗАЗ» був 

достатніми для того, щоб задовольнити понад 50 % сукупного попиту на 

автомобілі в Україні. Реальна ж частка продажів АвтоЗАЗу на ринку не 

перевищувала 9 %. Незважаючи на те, що АвтоЗАЗ здійснював 

великомасштабне виробництва відносно обсягу ринку легкових автомобілів 

України, це підприємство не мало ринкової влади щодо формування цін. Її 

виникнення унеможливили великі обсяги імпорту легкових автомобілів 

знаних у світі автогігантів США, Німеччини, Японії, Південної Кореї тощо. 

3. Базові інститути, які в сферах обміну, розподілу та споживання 

продукції спрощують процес оцінювання учасниками ринку ризику втрати 

(недоотримання) майбутніх доходів і результативності майбутніх 

інвестиційних і споживчих витрат, спричиняють появу в економіці таких 

видів інституційно обумовлених ринків.  

Залежно від досконалості інститутів, які в сфері обміну 

упорядковують взаємодії контрагентів, формування їхніх трансакційних 

витрат в економіці можуть виникати два основні види ринків – зі сталим і 

змінним рівнем трансакційних витрат. Ознакою ринку із сталим рівнем 

трансакційних витрат є зміна поведінки учасників ринку переважно під дією 

рівня цін. Ознакою ринку зі змінним рівнем трансакційних витрат є поява 

невизначеності в поведінці його учасників щодо здійснення товарообмінних 

операцій на основі цін.  

Залежно від досконалості інститутів, які в сфері розподілу 

упорядковують формування доходів власників виробничих ресурсів в 

економіці можуть виникати три основні види ринків – із високою та низькою 

купівельною спроможністю працівників, підприємців та держави. 
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Залежно від досконалості інститутів, які в сфері споживання 

упорядковують використання продукції в економіці можуть виникати два 

основні види ринків – із широкими та обмеженими правами споживачів.  

Коротко попередньо підсумовуючи, варто відмітити, що наведені 

інституційно обумовлені ринкові структури є видами монотоварних ринків, 

де здійснюється купівля-продаж певного товару або послуги. Ці ринки є 

первинною ланкою всіх інших складніших політоварних ринкових структур, 

де здійснюється купівля-продаж багатьох видів продукції. Їх дослідженню 

присвячена наступна частина підрозділу.  

Структура політоварних ринків. Найбільш чисельну групу 

політоварних ринків економіки утворюють секторальні ринки. Термін 

«секторальний» означає, що це ринок декількох видів товарів чи послуг, які 

об’єднані за певною ознакою. Наприклад, до найбільших секторальних 

ринків відносяться такі: продукції кінцевого споживання (споживчих, 

інвестиційних товарів, послуг); виробничих ресурсів (трудових ресурсів, 

первинних та оброблених природних ресурсів, фінансових ресурсів); 

традиційної та інноваційної й якіснішої продукції.  

Для дослідження виробництва та продажу продукції в межах певного 

географічного простору країни, економісти в складі внутрішніх галузевих і 

секторальних ринків виокремлюють місцеві. Їхньою родовою ознакою є 

наявність географічних кордонів, у межах яких здійснюються операції з 

купівлі-продажу товарів і послуг. Попит на цих ринках формується 

споживачами, які постійно чи тимчасово перебувають на певній території 

держави (як правило, в межах адміністративно-територіальних одиниць). 

Сукупність місцевих ринків країни, зазвичай, узагальнюють поняттям 

«внутрішній регіональний ринок».  

Для оцінювання виробництва та продажу продукції в межах 

національного господарства, економісти агрегують сукупність галузевих 

ринків країни в одну секторальну ринкову структуру, яку узагальнюють 

поняттям «внутрішній ринок». Однак його зміст не має загальноприйнятого 
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визначення. Інколи внутрішній ринок трактують як географічний простір у 

межах державних кордонів. Наприклад, окремі довідкові видання внутрішній 

ринок тлумачать як республіканський, під яким, зазвичай, розуміють сферу 

обігу товарів у межах республіки (держави) [81, с. 301], або як ринок, що діє 

всередині країни [127, с. 115]. На наш погляд, такі визначення внутрішнього 

ринку є дещо загальними тому, що за єдину його ознаку прийнято кордони 

республіки (держави). Зважаючи на це, укладання угод всередині країни з 

нерезидентами щодо експорту або імпорту продукції можна розглядати як 

товарообмінні операції на внутрішньому ринку. 

Серед вітчизняних економістів можна знайти пропозицію звузити зміст 

поняття «внутрішній ринок» і трактувати його як механізм задоволення 

потреб споживачів за рахунок продукції національних 

підприємств [128, с. 38]. Проте такий погляд на внутрішній ринок 

автоматично виводить поза його межі обіг імпортних товарів і послуг. Це 

означає, що він виключає з аналізу внутрішнього ринку питання, пов’язані з 

структурою сукупної пропозиції в вимірі національної та імпортної 

продукції. Цей вимір є важливим тому, що дає уявлення про тенденцію зміни 

конкурентоспроможності внутрішнього товарного виробництва, 

зовнішньоторговельного балансу економіки.  

Враховуючи «слабкі місця» розглянутих методологічних підходів до 

визначення поняття «внутрішній ринок» у дисертації пропонується його 

зміст подати так: внутрішній ринок – це сукупність монотоварних ринків 

економіки, де національні покупці та продавці здійснюють між собою 

купівлю-продаж товарів і послуг, включаючи й імпортовані.  

Наведене розуміння внутрішнього ринку дає змогу уточнити зміст 

поняття «зовнішній ринок». На наш погляд, його варто трактувати як 

сукупність монотоварних ринків, на яких національні та іноземні покупці й 

продавці здійснюють купівлю-продаж товарів і послуг. У свою чергу, 

сукупність зовнішніх монотоварних ринків на економічній території однієї 

або декількох географічно близьких країн, між якими відбувається вільний 
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рух товарів і послуг або групи країн, які входять до міжнародного 

економічного чи політичного об’єднання, економісти узагальнюють 

поняттям «зовнішній регіональний ринок». 

Внутрішній і зовнішній ринки країни тісно пов'язані між собою. Це 

обумовлено тим, що частина доходів учасників внутрішнього ринку 

формується за рахунок експорту. Водночас і частина їхніх витрат приходиться 

на закупівлю імпортної продукції. Зважаючи на існування такого зв’язку, 

окремі економісти в своїх дослідженнях оперують терміном «національний 

ринок країни». У популярних західній довідникових виданнях він 

трактується у вузькому значенні, як синонім терміну «внутрішній 

ринок»[129], та в широкому – як узагальнення щодо продажу продукції 

країни на внутрішньому та зовнішньому ринках [130].  

У дисертації підтримується точка зору, що термін «національний ринок 

країни» доцільно використовувати в широкому значенні, тобто для опису 

всієї товарної продукції, яка є об’єктом продажу певної країни на 

внутрішньому і зовнішньому ринках. Проте, вживаючи цей термін, варто 

мати на увазі, що національний ринок країни є дещо віртуальним 

утворенням, що має ознаки квазіринку. З одного боку, на цьому ринку 

перебуває в обігу реальна продукція, він має свій інституційний каркас, який 

формується за допомогою норм як національного, так і міжнародного права, 

але з іншого – цей ринок не має інших атрибутів, які притаманні реальним 

ринкам. Зокрема, на ньому існує товарообіг продукції, але оцінити обсяг її 

продажу неможливо через відсутність на такому ринку сукупного попиту та 

сукупної пропозиції, єдиного рівня цін [131, c. 53–54].  

Різна комбінація інституційно обумовлених видів монотоварних 

ринків, їх досконалість, здатність щодо створення сприятливих умов для 

розширення виробництва нових видів продукції є чинником розвитку 

політоварних ринкових утворень в економіці  та її зростання в майбутньому. 

Все видове різноманіття ринків економіки можна подати в вигляді піраміди, 

що зображена на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Основні види ринків економіки 

Джерело : складено автором. 

На рис.2.1 у нижній частині уявної піраміди систематизовано основні 

види ринків, які формуються під впливом базових інститутів, що регулюють 

факторну мобільність в економіці. Унаслідок їхнього впливу кожний 

монотоварний ринок може поєднувати в собі багато видів інституційно 

обумовлених ринків, що робить його несхожим та особливим відносно інших 

ринкових структур. Так ринок певної традиційної продукції за різними 

критеріями одночасно може бути закритим для входу інших виробників, із 

Національний ринок 

Внутрішній ринок Зовнішній ринок 

Зовнішні регіональні та 
місцеві ринки 

Внутрішні регіональні 
та місцеві ринки 

Зовнішні 
секторальні ринки 

 

Внутрішні секторальні 
ринки 

2. Основні види політоварних ринків 

Ринки, що формуються змінами в базових інститутах, які регулюють 
соціальні обмеження факторної мобільності в сферах обміну, розподілу 

та споживання продукції: 
– зі сталим і змінним рівнем трансакційних витрат; 
– із високою та низькою купівельною спроможністю працівників, 
власників бізнесу та держави; 
– із широкими та обмеженими правами споживачів. 

1. Основні види інституційно обумовлених монотоварних ринків 

Ринки, що формуються змінами в базових інститутах, які регулюють в сфері 
виробництва рівень дезорієнтації підприємців щодо дохідності інвестицій у: 

1) випуск нової продукції: 
– із високим і низьким рівнем витрат виводу на ринок нової продукції;  
– із цінами виробника та регульованими цінами; 
– із добросовісною та недобросовісною неціновою конкуренцією; 
– із кооперацією та без кооперації зусиль виробників щодо створення нових 
зразків продукції; 
2) випуск традиційної продукції: 
– відкриті та закриті для виробників щодо входу на ринок і виходу з нього; 
– із вільними та регульованими цінами; 
– із добросовісною та недобросовісною ціновою конкуренцією; 
– з високим та низьким рівнем економічної концентрації. 
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регульованими цінами, недобросовісною ціновою конкуренцією, низьким 

рівнем економічної концентрації, сталим рівнем трансакційних витрат, 

уповільненим зростанням купівельною спроможності найманих працівників 

та обмеженими правами споживачів. 

У верхній частині уявної піраміди подано основні види політоварних 

ринкових структур, які об’єднують певну сукупність монотоварних ринків. 

Залежно від способу агрегування останніх в економіці виокремлюють такі 

політоварні утворення: секторальні, місцеві, регіональні, внутрішній, 

зовнішній і національний ринки. До цього моменту зазначалося, що базові 

інститути формуються на ринку економіки. Цей термін був дещо неточний. 

Тепер можемо стверджувати, що базові інститути притаманні виключно 

внутрішньому ринку економіки. 

Наведена систематизація ринкових структур не є єдиноможливою. 

Залежно від мети дослідження види ринків можуть бути систематизовані і в 

інший спосіб. Наприклад, як уже зазначалося, в мікроекономічній теорії 

основним чинником, який координує поведінку покупців і продавців є ціна. 

Спираючись на це ключове положення, можна припустити, що в економіці 

мають існувати лише два види ринків – з рівноважними та нерівноважними 

конкурентними цінами. Якщо ж увести додаткову умову, що ціни можуть 

бути й неконкурентними і, що останні можна поділити на монопольні, які 

формуються під впливом одного або групи покупців чи продавців, котрі 

займають монопольне (домінуюче) ринкове становище та регульовані, які 

встановлюються органами державної влади, то можна дійти висновку, що 

ринки можна систематизувати в межах трьох видів – з конкурентними, 

монопольними та регульованими цінами.  

Водночас розробники неоінституціональної економічної теорії 

розглядають трансакційні витрати як чинник, що координує ринкову 

поведінку покупців і продавців. Тому вони доводять, що в економіці 

можливе утворення ще двох видів ринків – з нульовими та позитивними 

трансакційними витратами. 
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Наведені види ринків економісти досліджують та описують для того, 

щоб пояснити або довести: чому в економіці обмежені виробничі ресурси не 

можуть бути розподілені оптимально для максимального задоволення потреб 

суспільства в товарах і послугах? Разом з тим видове різноманіття ринків 

окремі науковці намагаються вивчати ще докладніше. Наприклад, у роботах 

вітчизняних економістів можна знайти спроби систематизувати ринки в 

межах декількох десятків видів [132, с. 59], але при цьому вони, на жаль, не 

зазначають, з якою метою це роблять. 

Коротко підсумовуючи, можна дійти такого висновку. Запропонований 

підхід до систематизації інституційно обумовлених ринків відкриває шлях 

для пояснення того, які інституційні зміни варто вважати позитивними та 

здатними впливати на факторну мобільність в економіці. Використовуючи 

наведену систематизацію ринків можна стверджувати, що в економіці 

мобільність факторів виробництва прискорюють тільки ті перетворення в 

базових інститутах, які змінюють структуру інституційно обумовлених 

ринків на користь тих видів, де існує: невисокий рівень витрат щодо виводу 

на ринок нової продукції; можливість встановлення на неї цін виробників; 

добросовісна нецінова конкуренція; можливість кооперації зусиль 

виробників щодо створення нових зразків продукції; сталий рівень 

трансакційних витрат; висока купівельна спроможність найманих 

працівників, підприємців і держави, широкі права споживачів. Поява саме 

цих видів ринків є ознакою вдосконалення норм базових ринкових інститутів 

до рівня, що є достатнім для зростання ділової активності в економіці. 

2.4. Поточна та циклічна кон’юнктура  

Згідно з положеннями теоретичної моделі інституційно обумовлених 

циклів економічного зростання, мобільність основних факторів виробництва 

в процесі їх нового комбінування стає причиною виникнення потужних 

цінових стимулів для учасників ринку щодо розширення випуску 

інноваційної та якіснішої продукції. Унаслідок цього на ринку формується 
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висхідна хвиля сприятливої циклічної кон’юнктури, що зумовлює стрімке 

зростання економіки.  

Разом з тим дослідити кон’юнктуру, що формується на внутрішньому 

ринку країни, досить складно, тому що вона змінюється не лише внаслідок 

коливань факторної мобільності, а й багатьох інших чинників. Це породжує 

проблему «очищення», розмежування циклічних кон’юнктурних коливань 

від тих, що зумовлені іншими випадковими ринковими подіями. Спробуємо 

знайти теоретичний підхід до вирішення цієї проблеми. Розпочати такий 

пошук варто з дослідження генезису змісту поняття «кон’юнктура» та 

виявлення можливостей його подальшого розвитку. 

Перші спроби визначити зміст поняття «кон’юнктура» детально 

дослідив відомий російський економіст М. Кондратьєв. Він проаналізував 

роботи першої чверті ХХ ст. Ф. Лассаля, А. Шеффле, В. Зомбарта, 

А. Вагнера, В. Репке з цієї проблематики й виявив, що поняття 

«кон’юнктура» вони наповнювали такими загальними положеннями, як: 

обставини, непередбачені незалежні зовнішні чинники, сукупність технічних, 

економічних, соціальних і правових умов, відношення попиту і пропозиції, 

що впливають на підприємницьку діяльність на ринку, форма руху 

капіталістичної дійсності, де експансія змінюється занепадом [37, с. 27–30]. 

За підсумками дослідження М. Кондратьєв дійшов висновку, що ці вчені 

розуміли кон’юнктуру як економічне явище, яке реально існує, впливає на 

господарську діяльність, але постійно змінюється й складно піддається не 

лише кількісній оцінці, а й опису. Як влучно зазначав М. Туган-

Барановський, кон’юнктура – це щось дуже мінливе у часі [36, с. 38]. 

М. Кондратьєв конкретизував поняття «кон’юнктура» до рівня, який 

йому дав змогу здійснювати прикладні дослідження щодо коливань 

економічної діяльності на окремих ринках і в економіці в цілому. Зокрема, 

він запропонував розглядати кон’юнктуру як напрям і рівень змін відносно 

попереднього моменту елементів народногосподарського життя, котрі можна 

описати за допомогою економічних показників.  
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Для вивчення кон’юнктурних змін у національних господарствах, 

сучасні економісти не можуть скористатися «економічними маркерами», що 

майже сто років тому запропонував М. Кондратьєв. Як уже зазначалося в 

розділі 1, до їхнього числа він включив економічні показники, що 

відображають: середній рівень товарних цін, відсоток на капітал, номінальну 

заробітну плату, оборот зовнішньої торгівлі, видобуток та споживання 

вугілля, виробництво чавуну і свинцю.  

Тому в сучасній науці не припиняються пошуки визначення поняття 

«кон’юнктура». Здобутки в цьому напрямі досліджень українських учених 

коротко можна подати так. В. Лагутін розглядає кон’юнктуру, як сукупність 

економічних, соціальних та інших умов, які визначають співвідношення 

попиту й пропозиції, І. Бланк – як форму прояву системи факторів (умов), що 

характеризують стан попиту, пропозиції, цін і конкуренції на ринку [133, 

с. 74], А. Ігнатюк – як конкретну економічну ситуацію, що склалася на ринку 

[134, с. 78], В. Кучеренко, В. Карпов, Т. Мельник визначили її, як напрям і 

рівень зміни сукупності економічних процесів [135, с. 256].  

Дещо інші результати досліджень отримали російські економісти. Так, 

В. Клінов визначив кон’юнктуру, як стан макроекономічного процесу 

відтворення, що проявляється в умовах реалізації продукції [136, с. 19], а 

С. Румянцева запропонувала розглядати її, як систему тенденцій, що 

формують економічну динаміку і являють собою цикли різної 

тривалості [137 с. 22]. 

На наш погляд, наведені визначення поняття «кон’юнктура» свідчать, 

що сучасні економісти продовжують розглядати кон’юнктуру як набір певних 

ринкових подій, що впливають на величину попиту і пропозиції та динаміку 

відтворення виробництва. Проте таке розуміння кон’юнктури не є 

бездоганним. Річ у тім, що поведінка учасників ринку спрямована на 

виробництво та придбання не лише певного обсягу продукції, а й певних її 

видів із різними споживчими властивостями. Це означає, що структурні 
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зрушення в купівлі-продажу продукції з різними споживчими властивостями 

також є ознакою зміни кон’юнктури на ринку.  

З наведеного випливає, що основним критерієм кон’юнктурних змін в 

економіці є не нові умови, події, обставини на ринку, а сформована під їх 

дією нова поведінка покупців і продавців щодо обсягу та структури купівлі-

продажу продукції.  

Накопичені у попередніх підрозділах результати досліджень дають 

підставу стверджувати, що в економіках з недосконалою конкуренцією 

структурні зрушення щодо виробництва та споживання нової продукції 

стримуються через існування невизначених очікувань, які виникають в 

учасників ринку, коли вони через обмежену раціональність та брак 

інформації не можуть оцінити ризик втрати майбутніх доходів і 

результативність інвестиційних і споживчих витрат, пов’язаних з 

виробництвом і придбанням нової продукції.  

Ринкові інститути, зменшуючи невизначеність в економічних 

очікуваннях учасників ринку, фактично формують пріоритети їх вибору 

щодо структури купівлі-продажу товарів і послуг в економіці. Зважаючи на 

цю закономірність поняття «кон’юнктура» можна визначити так: 

кон’юнктура – це пріоритети вибору споживачів і виробників щодо обсягів та 

структури купівлі-продажу продукції, які формуються під впливом цін, 

нецінових чинників попиту й пропозиції та очікувань учасників ринку щодо 

майбутніх доходів і результативності майбутніх споживчих та інвестиційних 

витрат.  

Наведене розуміння кон’юнктури дає змогу пояснити, за яких умов її 

варто вважати сприятливою або несприятливою. Несприятлива кон’юнктура 

виникає на ринку за умови, коли пріоритети вибору покупців і продавців 

(виробників) щодо здійснення товарообмінних операцій не збігаються. 

Наприклад, якщо покупці мають намір придбати певний товар, а продавці 

через непереборні обставини не мають змоги його ні виробляти, ні 

імпортувати і навпаки. Сприятлива кон’юнктура виникає за умови збігу 
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пріоритетів вибору покупців і продавців (виробників) щодо здійснення 

товарообмінних операцій. Тобто, якщо покупці мають намір придбати 

певний товар, а продавці мають змогу його виробити та продати.  

На ринку сприятливі та несприятливі кон’юнктурні зміни 

поширюються у вигляді хвиль, що різняться між собою амплітудою, 

періодом перебігу та формою [138, с. 101]. Це пояснюється тим, що 

узгоджений вибір не може виникнути миттєво, одночасно й одразу в усіх 

учасників ринку. Спочатку вони отримують інформацію про певну подію, 

потім оцінюють її можливий вплив на власні доходи, і вже після цього 

приймають рішення стосовно своєї майбутньої поведінки. Якщо під впливом 

тієї чи іншої події хоч один продавець і покупець здійснили акт купівлі-

продажу певного товару, можна констатувати факт виникнення на ринку 

сприятливої кон’юнктурної хвилі мінімальної амплітуди. Якщо всі учасники 

ринку здійснили акти купівлі-продажу певного товару – можна 

стверджувати, що сприятлива висхідна кон’юнктурна хвиля досягла 

максимальної амплітуди. Якщо учасники ринку починають утримуватися від 

здійснення актів купівлі-продажу окремої продукції, то можна констатувати 

факт виникнення спадної кон’юнктурної хвилі. 

Постійне збільшення випадків збігу пріоритетів вибору покупців і 

продавців щодо купівлі-продажу певних видів продукції в коротко-, 

середньо- чи довгостроковому періоді доцільно іменувати, як період 

перебігу коротко-, середньо- чи довгострокової кон’юнктурної хвилі. 

Швидкість збігу пріоритетів вибору покупців і продавців щодо купівлі та 

продажу певних видів продукції визначає контури таких хвиль. Можливість 

їх виникнення на внутрішньому ринку країни під впливом цін, нецінових 

чинників попиту й пропозиції та ринкових інститутів дає підстави для 

твердження, що кон’юнктура є композитним явищем. Спробуємо 

систематизувати її складові елементи.  

Кон’юнктура – це виключно ринкове явище. Залежно від меж ринків, 

її класифікують як: світову, що формується на міжнародних ринках 
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світового господарства; зовнішньоекономічну – на ринках експортної та 

імпортної продукції окремої країни; внутрішньоекономічну – на сукупності 

внутрішніх галузевих ринків економіки; регіональну – на галузевих ринках 

окремої частини економічного простору країни; галузеву – на ринку одного 

виду товару чи послуги.  

У центрі цього дослідження знаходиться внутрішньоекономічна 

кон’юнктура. Вона є складним композитним явищем і не завжди піддається 

точному опису. Наприклад, в економіках внутрішнє виробництво може 

коливатися сезонно, поквартально, помісячно. Незважаючи на це, в річному 

підсумку воно може зростати впродовж десятиліть, потім різко 

уповільнюватися, стискатися й відновлюватися знову. Такі спостереження 

дають підстави для висновку, що внутрішньоекономічна кон’юнктура може 

поширюватися на ринках у вигляді як короткострокових, так і середньо- чи 

навіть довгострокових хвиль. Це означає, що її утворюють два різні види 

кон’юнктури: поточна та циклічна.  

Ідею щодо доцільності поділу внутрішньоекономічної кон’юнктури на 

дві складові частини – поточну та циклічну обґрунтував М. Кондратьєв. 

Зокрема, він коливання кон’юнктури розглядав як такі, що можуть бути 

регулярними (циклічні й сезонні) та іррегулярними. На думку 

М. Кондратьєва, іррегулярні коливання кон’юнктури спричиняються 

перебігом безповоротних еволюційних процесів у народногосподарському 

житті, а регулярні – розвитком процесів, які повторюються. При цьому він 

наголошував, що останні можуть бути об’єктом спеціального вивчення 

економічної науки [37, с. 37–38]. 

1. Поточна кон’юнктура, як правило, є короткостроковою, 

епізодичною, випадковою подією на ринках країн. Зазвичай вона вивчається 

в межах часових періодів, менших за календарний рік, упродовж: дня, тижня, 

декади, місяця, кварталу тощо. Сучасні економісти її вдало описують за 

допомогою статистичних показників, здійснюють спроби оцінювати 

вірогідність настання майбутніх кон’юнктурних сплесків чи спадів, проте 
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виявляються абсолютно безсилими в поясненні закономірності їх 

виникнення. І це природно, тому що поточні кон’юнктурні коливання на 

ринках можуть спричиняти, в одні періоди часу, зміни в цінах на продукцію, 

в інші – нецінові чинники попиту й пропозиції: зростання або зменшення 

добробуту чи заборгованості споживачів, податків, дотацій, відсоткової 

ставки, цін на виробничі ресурси тощо. Знайти закономірність зміни 

кон’юнктури під дією наведених або подібних їм чинників неможливо, тому 

що між ними відсутні причинно-наслідкові зв’язки. Спрощено поточну 

кон’юнктуру можна уявити в вигляді мінливого візерунку, що виникає 

кожний раз в калейдоскопі моделей ринкової поведінки споживачів і 

продавців при зміні рівня цін та/або нецінових чинників сукупного попиту й 

сукупної пропозиції. 

Разом з тим дія певних нецінових чинників може періодично 

посилюватися чи послаблятися з настанням певних пір року. Наприклад, 

попит на прохолоджуючі напої, морозиво зростає влітку та падає взимку, а 

пропозиція курячих яєць чи молока зростає навесні та зменшується наприкінці 

осені – на початку зими. Подібні регулярні коливання в попиті чи пропозиції 

породжують особливий вид поточної кон’юнктури, який узагальнюється 

терміном «сезонна кон’юнктура». 

Коливання поточної кон’юнктури досліджується в межах різних 

ринків, які функціонують як в окремих економіках, так і світовому 

господарстві. Це дає підставу поточну кон’юнктуру розділити на такі види, 

як світова, зовнішньо- та внутрішньоекономічна, галузева тощо.  

Світова поточна кон’юнктура на окремих ринках постійно перебуває в 

центрі уваги не лише економістів, а й пересічних громадян багатьох країн. 

Публічна інформація про неї поширюється в друкованих та електронних 

виданнях, які висвітлюють тенденції розвитку ситуації на світових 

фінансових, фондових, валютних, ресурсних ринках і біржах. Інтерес до цих 

подій пояснюється не лише тим, що вони слугують для національних 

товаровиробників країн певним орієнтиром при формуванні експортних цін 
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та обсягів експортно-імпортних операцій. У різних країнах зацікавленість до 

такої інформації часто проявляють пересічні громадяни, які її активно 

використовують для здійснення спекулятивних операцій. Так, коливання 

поточної кон’юнктури на ринку Forex дає змогу його учасникам отримувати 

доходи в разі інтуїтивного передбачення майбутніх змін у курсах основних 

світових валют.  

Сплески зовнішньоекономічної кон’юнктури цікаві економістам тим, 

що вони спроможні трансформуватися в коливання поточної кон’юнктури на 

внутрішньому ринку країни й неочікувано змінювати на ньому сукупний 

попит чи сукупну пропозицію й динаміку виробництва. Описати цей процес 

перетворення можна за допомогою таких простих гіпотетичних прикладів.  

Приклад перший. Припустимо, що ціни на певні види товарів чи послуг 

на міжнародних ринках зросли. Відкрита інформація про ці події пошириться 

в світовому господарстві. Вона буде орієнтувати товаровиробників окремих 

країн збільшувати експорт своєї продукції. Його розширення дасть змогу 

товаровиробникам отримати додаткові доходи, які на внутрішньому ринку 

перетворяться в додаткові споживчі витрати та нові інвестиції. Це, 

безумовно, стане чинником зростання сукупного попиту і відповідного 

розширення виробництва споживчої та інвестиційної продукції для 

внутрішнього ринку. За умови зменшення на міжнародних ринках цін на 

певні види товарів чи послуг, цей механізм починає працювати в зворотному 

напрямі, спричиняючи стиснення виробництва споживчої та інвестиційної 

продукції для внутрішнього ринку. 

Приклад другий. Припустимо, що ціни на певні види природних 

ресурсів на міжнародних ринках зросли. Відкрита інформація про ці події 

пошириться в світовому господарстві. Вона буде орієнтувати 

товаровиробників окремих країн на те, що імпорт сировини подорожчав й це 

неодмінно призведе до зростання витрат на виготовлення одиниці продукції 

та збільшення її ринкової вартості. Останнє спричинить зменшення 

споживчого попиту на продукцію національних виробників і, відповідно –  
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скорочення обсягів її виробництва для внутрішнього ринку. За умови 

зменшення цін на імпортні природні ресурси цей механізм починає 

працювати в зворотному напрямі, створюючи сприятливі умови для 

розширення випуску національної продукції.  

Наведені приклади демонструють, що сплески зовнішньоекономічної 

кон’юнктури спроможні змінювати кон’юнктуру на внутрішньому ринку. 

Проте для дослідників економічних циклів ці явища не становлять наукового 

інтересу, тому що коливання зовнішньоекономічної поточної кон’юнктури 

спроможні лише збільшувати або зменшувати темпи зростання товарного 

виробництва, але не можуть генерувати циклічність його розвитку. Цей 

висновок був обґрунтований економістами ще на початку ХХ ст. [15, с. 395–

396] і став основним аргументом на користь продовження пошуку нових 

видів кон’юнктури, спроможних виконувати цю місію.  

2. Циклічна кон’юнктура порівняно з поточною є стійкім економічним 

явищем, яке формується в економіці переважно впродовж середньострокових 

періодів під впливом рівня досконалості ринкових інститутів. Вона існує в 

вигляді двох складових частин: структурної та простої циклічної 

кон’юнктури. Структурна циклічна кон’юнктура збільшує цінові стимули і 

споживчу мотивацію для розширення актів купівлі-продажу нових видів 

продукції, проста – традиційних. Спробуємо докладніше описати відмінність 

між цими двома видами кон’юнктури.  

Структурна циклічна кон’юнктура. Її виникнення можливо за умови 

реформування базових інститутів внутрішнього ринку, які, з одного боку, 

покращують очікування підприємців щодо доцільності виведення на ринок 

нових видів продукції (інститути: в сфері виробництва щодо виводу на ринок 

нової продукції, ціноутворення на неї, нецінової конкуренції, кооперації 

виробничих зусиль щодо створення зразків нової продукції; в сфері обміну 

щодо оцінювання властивостей продукції, власності, нагляду за дотриманням 

ринкових угод, грошей), а з іншого – споживачів щодо доцільності їх 

придбання (інститути, що визначають права покупців стосовно отримання 
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інформації про властивості продукції, її повернення в разі потреби 

продавцю).  

Під впливом реформ в економіці вдосконалюється структура 

інституційно обумовлених видів ринків. Серед них може збільшуватися 

число тих, де існує: низький рівень витрат виводу на ринок нової продукції, 

вільне ціноутворення, добросовісна нецінова конкуренція, стабільний рівень 

трансаційних витрат та широкі права споживачів. При збільшенні числа 

зазначених ринків у товаровиробників виникнуть цінові стимули щодо 

нового комбінування факторів виробництва з метою випуску нових видів 

продукції, а у споживачів – додаткові мотиви щодо її придбання. Внаслідок 

цього пріоритети вибору споживачів і виробників стосовно купівлі та 

продажу інноваційної й якіснішої продукції починають збігатися, що є 

ознакою формування на ринку висхідної хвилі сприятливої структурної 

кон’юнктури.  

Виникнувши, висхідна хвиля сприятливої структурної кон’юнктури 

починає сама себе підсилювати, тому що під її впливом в економіці 

розгортається процес заміщення виробництва традиційної продукції 

виробництвом інноваційної та якіснішої. Наслідки цього процесу для 

економіки вдало описав всесвітньовідомий британський економіст-теоретик 

Джон Річард Хікс. Згідно з його концепцією, зміщення попиту на один 

споживчий товар (навіть зменшення попиту на споживчий товар Х і 

збільшення попиту на споживчий товар Y) створює додаткові стимули для 

розширення попиту на фактори виробництва в економіці. Ці стимули 

з’являються  навіть у випадку, коли попит на товар Х зменшується такими ж 

або й більшими темпами, ніж він зростає на товар Y. Це пояснюється тим, що 

галузь, де виробляється товар Х, вже насичена обладнанням довгострокового 

користування, а галузь, де виробляється товар Y, неодмінно збільшить свій 

попит на нові засоби виробництва [139, с. 438–439].  

Проста циклічна кон’юнктура. Розгортання в економіці масштабного 

процесу заміщення виробництва традиційної продукції інноваційною та 
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якіснішою може відбутися лише за двох умов. Підприємці мають здійснити 

нове факторне комбінування з метою зменшення витрат на виготовлення 

одиниці нової продукції, а додаткові доходи від її випуску пропорційно 

перерозподілити на користь працівників, щоб збільшити їхню купівельну 

спроможність щодо масової закупівлі такої продукції. Для досягнення цієї 

мети суспільство має здійснити інституційні реформи, які, з одного боку, 

збільшать готовність товаровиробників інвестувати в масове виробництво 

нової продукції (інститути входу на ринок та виходу з ринку, ціноутворення 

на традиційну продукцію, цінової конкуренції, економічної концентрації), а з 

іншого – розширять можливості споживачів купляти нову продукцію 

(інститути формування факторних і похідних доходів працівників, 

підприємців і держави).  

Під впливом реформ в економіці збільшується число ринків, де існує: 

вільний вхід на ринок та вихід з нього для всіх виробників, вільне 

ціноутворення, добросовісна цінова конкуренція, можливість щодо 

економічної концентрації, висока купівельна спроможність споживачів, 

підприємств і держави. Для товаровиробників такі ринки створюють 

сприятливі умови щодо масового виробництва нових видів продукції, 

зменшення цін на них за рахунок скорочення виробничих витрат, для 

споживачів – щодо їх масової купівлі. Внаслідок цього пріоритети вибору 

споживачів і виробників стосовно розширення актів купівлі-продажу нових 

видів продукції починають збігатися, що є ознакою формування на ринку 

висхідної хвилі сприятливої простої кон’юнктури.  

За сприятливої простої кон’юнктури стає масовим виробництво уже 

виведених на ринок нових видів продукції, а самі вони перетворюються в 

традиційні. Потреби домогосподарств у споживанні традиційної продукції 

поступово будуть задоволені. Згодом її внутрішні ринки стануть насиченими 

та урівноваженими, ціни на них зменшаться до величини виробничих витрат, а 

прибуток товаровиробників скоротиться до нормального рівня.  



 173 

З моменту, коли всі ринки традиційних товарів і послуг увійдуть до 

стану рівноваги, проста кон’юнктура вичерпає свої можливості щодо 

стимулювання економічного зростання. Підприємці на цих ринках не 

очікують, що в майбутньому рівень цін на їхні товари і послуги почне 

зростати. Тому в них відсутні мотиви щодо інвестування в розширення 

виробництва. Їхня поведінка визначається винятково тимчасовими висхідними 

або спадними сплесками поточної кон’юнктури.  

Якщо в економіці спадна хвиля простої кон’юнктури змінюється 

сплесками поточної кон’юнктури,  це означає одне – базові ринкові інститути 

втрачають ефективність та здатність стимулювати інтенсивний тип 

економічного зростання. Під їх впливом у структурі інституційно 

обумовлених видів ринків може збільшуватися число тих, де існує: високий 

рівень витрат щодо виведення на ринок нової продукції, державне 

регулювання ціноутворення, недобросовісна нецінова конкуренція, 

нестабільний рівень трансакційних витрат, низька купівельна спроможність 

та обмежені права споживачів тощо. На таких ринках збільшується 

невизначеність вибору споживачів щодо доцільності розширення витрат на 

придбання нової більш дорогої продукції та виробників щодо доцільності її 

виведення на ринок. За цих умов відновити висхідну хвилю сприятливої 

структурної кон’юнктури можна лише в один спосіб – здійснити 

реформування базових інститутів внутрішнього ринку, що регулюють 

соціальні обмеження факторної мобільності в економіці.  

З наведеного вище випливає, що виробництво в економіці зазнає впливу 

складного кон’юнктурного плетива, до складу якого входять: зовнішньо- та 

внутрішньоекономічна, поточна, циклічна, проста та структурна 

кон’юнктури. Усі ці види кон’юнктури можна систематизувати та подати у 

вигляді схеми,  зображеної на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Основні види ринкової кон’юнктури  

Джерело: складено автором 

На рис. 2.2 зображено основні види ринкової кон’юнктури, що 

змінюють рівень та структуру виробництва в економіці. Стрілки вказують на 

те, як різні види кон’юнктури зв’язані між собою. З позиції дослідження в 

економіці випадкових і періодичних коливань виробництва найбільший 

науковий інтерес представляють поточна та циклічна кон’юнктура. Вони 

принципово відрізняються між собою за джерелами утворення та частотою 

коливань. 

Незважаючи на суттєві відмінності між структурною та простою 

циклічною кон’юнктурою, їхні хвилі, поширюючись на внутрішньому ринку 

економіки, постійно взаємодіють між собою. Тому їх можна називати 

заплутаними або зчепленими (далі – кон’юнктурна заплутаність ринку) для 

Зовнішньоекономічна 
кон'юнктура  

Структурна  
циклічна кон'юнктура  

Проста  
циклічна кон'юнктура  

Циклічна  
кон'юнктура  

Поточна  
кон'юнктура  

Внутрішньоекономічна 
кон'юнктура  
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яких є характерною така залежність: чим вища на ринку амплітуда хвилі 

структурної кон’юнктури, тим менша амплітуда хвилі простої й навпаки.  

Термін «заплутаність» запозичений із квантової фізики, де він 

використовується для опису ефекту квантової заплутаності (quantum 

entanglement), який Альберт Ейнштейн називав загадковою взаємодією на 

відстані. Експерименти фізиків, які досліджували цей феномен, показали, що 

в квантовому світі елементарні частки можуть перебувати у зчепленому 

стані, на який не впливає відстань, якою вони розділені. Їхня зчепність 

проявляється в тому, що при зміні властивостей однієї частки обов’язково 

буде спостерігатися кореляція властивостей іншої. При цьому швидкість 

взаємодії квантових часток значно перевищує швидкість світла у вакуумі. 

Пояснити існування кон’юнктурної заплутаності ринку можна так. 

Якщо на ринку складається сприятлива структурна кон’юнктура для 

розширення продажу нових видів продукції, то одночасно на ньому буде 

погіршуватися проста кон’юнктура для реалізації традиційних товарів і 

послуг. Причина цього очевидна. Нові товари з кращими споживчими 

властивостями неодмінно витіснять з ринку традиційні, які через «моральне 

старіння» виключаються потенційними покупцями з набору споживчих 

переваг. І навпаки, якщо на ринку погіршується кон’юнктура для випуску 

нової продукції, то можна очікувати, що все більша кількість підприємців 

буде задіяна в виробництві традиційної продукції.  

Кон’юнктурну заплутаність внутрішнього ринку економіки можна 

зобразити графічно за допомогою часових рядів показників, які 

характеризують частки інноваційної й якіснішої та традиційної продукції в 

загальному обсязі їхнього продажу (рис. 2.3). 
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Рис.2.3. Графічна модель кон’юнктурної заплутаності  

внутрішнього ринку економіки  

Джерело: складено автором. 

На рис. 2.3 графічно зображена гіпотетична кон’юнктурна заплутаність 

внутрішнього ринку уявної економіки, де відбулися вивірені й глибокі 

інституційні реформи. Під їхнім впливом в економіці виникла висхідна хвиля 

структурної кон’юнктури, що створила сприятливі умови для реалізації 

інноваційної й якіснішої продукції. Унаслідок цього її частка досягла 100% у 

загальному обсязі продажу товарів і послуг (точка С2 на кривій A2E2), а 

традиційної – 0% (точка С1 на кривій A1E1). Період розширення продажу на 

внутрішньому ринку інноваційної та якіснішої продукції на рисунку 

позначений римською цифрою І. 

Після того, як потенціал інституційних реформ був вичерпаний, ринки 

колись нових видів продукції почали поступово насичуватися та 

перетворюватися на ринки традиційної продукції. У цей період на них 

виникла сприятлива проста кон’юнктура. Під її впливом структура ринкового 

обігу продукції знову відновилася до початкового стану, за якого частка 

традиційних товарів і послуг досягла 100% у загальному обсязі їхнього 

продажу (точка Е1 на кривій A1F1), а нових видів продукції – 0% (точка Е2 

на кривій A2E2). Період розширення продажу на ринку традиційної продукції 

на рисунку позначений римською цифрою ІІ. 
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Наведений вище гіпотетичний приклад візуально показує, що 

кон’юнктурна заплутаність є явищем динамічним. Його перебіг можна подати 

так. Спочатку реформовані інститути, покращуючи економічні очікування 

учасників ринку щодо майбутніх доходів та витрат, створюють умови для 

виникнення сприятливої структурної кон’юнктури. Під її впливом ринки 

традиційної продукції, що були насиченими та урівноваженими, починають 

розділятися на дві взаємозалежні ринкові структури: ринки традиційної та 

інноваційної й якіснішої продукції. Цей розділ відбувається шляхом переходу 

покупців і продавців із перших ринків на другі. Згодом, коли потенціал 

інституційних реформ вичерпався, ринки інноваційної й якіснішої продукції 

припинили зростання та перетворилися на урівноважені, а їхня продукція при 

цьому набула статусу традиційної. Нові реформи щодо вдосконалення базових 

інститутів внутрішнього ринку спричинять коливання структури випуску 

продукції по окресленому схематичному колу.  

Коротко підсумовуючи, можна зробити таке узагальнення. Поняттям 

«кон’юнктура» сучасні економісти продовжують узагальнювати набір певних 

ринкових подій, що впливають на величину попиту і пропозиції та динаміку 

відтворення виробництва. Проте таке розуміння кон’юнктури не є 

бездоганним тому, що поведінка учасників ринку спрямована на виробництво 

та придбання не лише певного обсягу продукції, а й певних її видів із 

різними споживчими властивостями. Це означає, що структурні зрушення в 

купівлі-продажу продукції з різними споживчими властивостями також є 

ознакою зміни кон’юнктури на ринку. Враховуючи це поняттям 

«кон’юнктура» запропоновано узагальнювати пріоритети вибору споживачів і 

виробників щодо обсягів та структури купівлі-продажу продукції, які 

формуються під впливом цін, нецінових чинників попиту й пропозиції та 

очікувань учасників ринку щодо майбутніх доходів і результативності 

майбутніх споживчих та інвестиційних витрат.  

З позиції дослідження випадкових і періодичних коливань виробництва 

в економіці найбільший науковий інтерес представляють поточна та циклічна 



 178 

кон’юнктура. Вони принципово відрізняються між собою за джерелами 

утворення та частотою коливань. 

Зокрема, поточна кон’юнктура – це пріоритети вибору споживачів і 

виробників щодо обсягів купівлі та продажу продукції, які формуються під 

впливом рівня цін і нецінових чинників попиту та пропозиції. Зважаючи на 

велике число чинників поточної кон’юнктури, вона може змінюватися 

впродовж хвилини, години, дня, тижня, декади, місяця, року тощо. 

Коливання поточної кон’юнктури складно піддаються передбаченню, тому 

що вони спричиняють не зв’язаними між собою стохастичними чинниками.  

На відміну від поточної, циклічна кон’юнктура – це пріоритети вибору 

споживачів і виробників щодо структури купівлі-продажу продукції, які 

формуються під впливом їхніх очікувань стосовно майбутніх доходів і 

результативності майбутніх споживчих та інвестиційних витрат. Зважаючи на 

те, що економічні очікування змінюються внаслідок тривалого процесу 

вдосконалення та переродження ринкових інститутах, хвилі циклічної 

кон’юнктура можуть поширюватися в економіці впродовж одного або й 

декількох десятиліть. З цього випливає, що циклічні кон’юнктурні коливання 

на ринках піддаються передбаченню та регулюванню суспільством. 

Складову циклічної кон’юнктури, що формується на ринках 

традиційної продукції, узагальнено поняттям «проста кон’юнктура», на 

ринках нової продукції – поняттям «структурна кон’юнктура». Незважаючи 

на суттєві відмінності між структурною та простою циклічною 

кон’юнктурою, їхні хвилі, поширюючись на внутрішньому ринку економіки, 

постійно взаємодіють між собою. Тому їх можна називати заплутаними або 

зчепленими. Для них є характерною така залежність: чим вища на ринку 

амплітуда хвилі структурної кон’юнктури, тим менша амплітуда хвилі 

простої й навпаки. Унаслідок цього в економіці періодично зростають цінові 

стимули щодо виробництва нових або традиційних видів продукції. Якщо 

говорити образно, то кон’юнктурну заплутаність внутрішнього ринку можна 
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назвати «вічним двигуном», який в економіці періодично збільшує або 

зменшує цінові стимули для виробництва нової або традиційної продукції. 

2.5. Інститути в системі нематеріальних ресурсів економічного зростання  

Матеріали попередніх підрозділів дисертації свідчать, що ринкові 

інститути, зумовлюючи зростання мобільності основних факторів 

виробництва в процесі їх виробничого комбінування, стають причиною 

виникнення структурної циклічної кон’юнктури сприятливої для розширення 

випуску нової продукції з кращими споживчими властивостями та більшою 

ринковою вартістю. Збільшення її виробництва приводить до підвищення 

рівня ефективності економіки та її зростання. Виходячи з цього можна 

стверджувати, що ринкові інститути є нематеріальним ресурсом, який не 

маючи фізичного втілення, здатний впливати на економічне зростання країн.  

Проте однозначність цього твердження можна поставити під сумнів, 

якщо врахувати те, що в сучасній науці накопичено великий масив емпіричних 

даних про існування інших нематеріальних ресурсів зростання економік [140]. 

Цей факт породжує важливе запитання: чому в дисертації саме ринковим 

інститутам, а не іншим видам нематеріальних ресурсів, відводиться роль 

чинника, який справляє домінуючий вплив на формування циклів 

економічного зростання?  

Розпочати пошук відповіді на це запитання варто з констатації окремих 

емпіричних фактів. Зокрема, при аналізі зростання економік розвинених 

країн сучасні економісти зазвичай надають перевагу дослідженням, що 

пов’язані з нематеріальним капіталом. Вивчаючи його, вони дійшли 

висновку, що інвестиції в нематеріальні активи співпадають або 

випереджають інвестиції в матеріальні цінності (техніку, обладнання та 

будівлі). Наприклад, іспанські та американські науковці, використавши бази 

даних 599 компаній із 28 країн світу, зібрали докази, що прибуткові та 

соціально відповідальні компанії схильні інвестувати в нематеріальні активи 

[141], які дають змогу компаніям отримувати конкурентні переваги на 

внутрішньому та зовнішньому ринках.  
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Водночас при аналізі зростання економік, що розвиваються, науковці, 

як правило, їхню динаміку пов’язують із інвестиціями у фізичний капітал. 

Таке спрямування своїх досліджень вони пояснюють значною технологічною 

відсталість зазначених економік. Проте, чи є цей підхід виправданим, чи 

варто вважати, що нематеріальний капітал має значення лише для економік 

розвинених країн, чи він також може слугувати джерелом економічного 

зростання країн, що розвиваються? Шукаючи відповіді на ці запитання, 

наприклад, фахівці Світового банку виявили, що нематеріальний капітал 

забезпечує формування 78 % світового багатства, в тому числі в розвинених 

країнах – 80 %, а в країнах, що розвиваються – 59 % національного 

багатства [142 р. 24].  

Якщо наведені емпіричні дані використати, як певний науковий 

орієнтир, то за його допомогою можна виокремити низку актуальних 

запитань: які види нематеріальних ресурсів економіки можуть бути 

капіталізованими, яким чином їх можна систематизувати, як вони впливають 

на економічне зростання, чи існують відмінності в методиці оцінювання 

їхнього внеску в забезпечення економічної динаміки розвинених країн і тих, 

що розвиваються? Ці та інші проблемні питання дедалі більше 

накопичуються в сучасній економічній науці. Спробуємо їх виникнення 

описати в ретроспективі та окреслити можливі шляхи вирішення. 

Як уже зазначалося, існує два основні способи прискорення зростання 

економіки. Один з них передбачає розширення випуску традиційної 

продукції, а інший – її заміщення інноваційною та якіснішою продукцією або 

тією, що потребує менших витрат виробництва (далі – нові види продукції). 

У першому випадку економічне зростання досягається за рахунок додаткового 

виробничого споживання основних факторів виробництва: праці, землі, 

капіталу (екстенсивний тип зростання), у другому – шляхом їх нового 

комбінування з метою зменшення виробничих витрат на виготовлення 

продукції або надання їй нових споживчих властивостей, які збільшують її 

ринкову вартість (інтенсивний тип зростання). 
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Основним критерієм інтенсивності утворення нових комбінацій 

факторів виробництва в економіці може слугувати факт зростання її 

ефективності, тобто збільшення пропорції «витрати – випуск». Для її оцінки 

використовується показник продуктивності економіки. Загальна формула 

його розрахунку така:  

Р = Q / R, 

де Р – продуктивність економіки;  

Q 
 – обсяг товарного виробництва в економіці; 

R – обсяг виробничого споживання ресурсів в економіці. 

Відповідно до формули показник продуктивності економіки Р може 

бути збільшений шляхом додавання нових споживчих властивостей товарам і 

послугам або за рахунок зменшення витрат на їх виробництво. Зростання 

показника продуктивності у перший спосіб є ознакою збільшення структурної 

ефективності економіки, у другий спосіб – її простої ефективності. Для 

оцінювання приросту економіки за рахунок підвищення рівня структурної та 

простої ефективності виробництва науковці використовують показник 

«сукупної факторної продуктивності» (total factor productivity), яку ще 

називають багатофакторною продуктивністю (multi-factor productivity).  

Сукупна факторна продуктивність відображає ті обсяги приросту 

виробництва, які не можна пояснити витратами факторів праця, земля та 

капітал. Періодичні коливання таких обсягів спонукали вчених до пошуку 

якісних змін у господарському житті країни, які могли б їх спричиняти. Цей 

напрям досліджень у 1930-х роках започаткував Й. Шумпетер, котрий 

розділив економічне зростання на стихійне і дискретне (просте та якісне). 

Стихійне він розглядав як збільшення національного багатства внаслідок 

адаптації економіки до змін у навколишньому світі, дискретне – через 

виникнення в ній нових комбінацій факторів виробництва у вигляді 

«нововведень», що забезпечують її розвиток [15, с. 154–157]. 

У 1950-х роках Р. Солоу нововведення у вигляді технічних змін 

включив в модель економічного зростання, що була побудована на основі 
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виробничої функції. При цьому він термін «технічна зміна» використав для 

пояснення будь-якого зсуву виробничої функції, в тому числі за рахунок 

уповільнення, прискорення, поліпшення освіти робочої сили [143, р. 312]. 

Згодом технічні зміни науковці узагальнили поняттям «технологічний 

прогрес». Його розвиток вони почали розглядати як процес виникнення 

нових знань, які, втілюючись у нових продуктах і технологіях, 

перетворюються на ресурс зростання економіки, збільшення її ефективності.  

Відомо, що кожне нове наукове відкриття породжує нові дослідницькі 

проблеми. Відтепер науковці мали знайти відповідь на запитання: розвиток 

технологічного прогресу є автономним процесом чи залежним від певних 

структурних елементів економіки? Пошук у цьому напрямі започаткував 

американський економіст Р. Лукас. У 1980-х роках він здійснив дослідження, 

результати яких свідчили, що нагромадження людського капіталу, існування 

якого в 1960-х роках теоретично обґрунтував Г. Беккер, є значною підоймою 

прискорення технологічних змін в економіці. У своєму дослідженні Р.Лукас 

поняття «людський капітал» використав для відображення загального рівня 

кваліфікації працівників в економіці [144, p. 40].  

У 1990-х роках П. Ромер довів, що технологічні зміни виникають 

унаслідок винахідницької діяльності людей високої кваліфікації, тобто 

завдяки знанням, якими вони володіють [145]. Згодом американські 

економісти Г. Менк’ю, Д. Ромер, Д. Вейл виробничу функцію, що 

використовувалася в моделі економічного зростання Р. Солоу, доповнили 

показником «людський капітал», який відображав витрати на освіту, 

нарощування матеріальної бази освітніх закладів, видання наукової 

літератури тощо [146]. Їх дослідження засвідчило, що людський капітал 

прискорює процес появи нових знань та їх втілення в нові види продукції. 

Намагання економістів якомога точніше оцінити вклад нових знань і 

людського капіталу в зростання економіки перемістило наукові дослідження 

на мікрорівень [147]. За їх результатами було встановлено, що кожна фірма 

володіє певним набором ресурсів, які, не маючи фізичного втілення, 
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дозволяють їй збільшувати продуктивність праці та перемагати в 

конкурентній боротьбі. Такі ресурси економісти назвали нематеріальними. 

До їх складу вчені запропонували включити таке: Р. Грант – людські, 

технологічні та організаційні ресурси, а також репутацію фірми [148, р. 119]; 

П. Бурдьє – культурний і соціальний капітал; Д. Барні – корпоративну 

культуру [149]; К. Уоррен – якість продукції, надійність її доставки, 

підтримка інвесторів, моральний стан персоналу [150, р. 89]; К. Коррадо, 

Ч. Халтен і Д. Сіхель – нові знання, якими володіють фірми у вигляді: 1) 

комп’ютеризованої інформації (переважно комп’ютерне програмне 

забезпечення), 2) інноваційної власності (патенти, ліцензії), 3) економічних 

компетенцій (знань та умінь, що дають можливість створити позитивний 

бренд продукту) [151, р. 39]. 

Зростаючий масив емпіричних даних про те, що в економіці 

використовуються різні види нематеріальних ресурсів спричинив появу дещо 

інших проблемних запитань. Серед них: що таке нематеріальні ресурси, як 

можна систематизувати їх різноманіття? Пошук відповідей на ці запитання 

започаткував французький соціолог П. Бурдьє. Він описав три основні форми 

капіталу: економічний, який здатний надавати його власникам додаткові 

доходи, культурний і соціальний, кожний з яких за певних умов може бути 

конвертований в економічний капітал [152, с. 60]. Варто зазначити, що 

П. Бурдьє вперше висловив ідею, що не всі нематеріальні ресурси, якими 

володіє суспільство, можуть бути капіталізовані. Це теоретичне припущення 

економісти піддали перевірці. Серед українських учених частково її 

здійснили Ю. Зайцев, О. Москаленко, які використали міждисциплінарний 

підхід до аналізу поняття «людський капітал» [153, с. 12], М. Кривцова [154], 

досліджуючи методологічні особливості капіталізації людського капіталу. 

Згодом спроби щодо систематизації нематеріальних ресурсів здійснили 

й інші західні [155] та окремі українські науковці [156; 157]. На наш погляд, 

своєю комплексністю та оригінальністю виокремлюється систематизація 
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запропонована австралійським економістом Томасом  Діфенбахом, який 

використав такі вихідні методологічні підходи.  

По-перше, до змісту поняття «нематеріальні ресурси» були включені 

всі нефізичні об’єкти, які мають такі ознаки: 1) відсутність просторових 

вимірів або ваги (це ідея, а не стаття, де вона викладена, це алгоритм 

(«програмне забезпечення»), а не компакт-диск, на якому він зберігається); 2) 

здатність відновлюватися після використання; 3) здатність збільшуватися 

(примножуватися) при використанні (поєднання знань, що застосовуються 

однією особою з інформацією, якою володіє інша особа може привести до 

появи нових знань, які збагатять кожну з осіб). 

По-друге, всі нематеріальні ресурси було розділено за видовими 

групами, керуючись такими їхніми ознаками: 1) ресурси, що 

використовуються конкретною особою, 2) ресурси, що використовуються 

двома чи більшою кількістю осіб, 3) ресурси, що можуть бути передані 

іншим економічним агентам. 

Наведені методологічні підходи дали змогу Т. Діфенбаху весь світ 

нематеріальних ресурсів узагальнити в межах шести видових груп: людський 

капітал, соціальний капітал, культурний капітал, нормативний (встановлений 

законом) капітал, інформаційний і правовий капітал, вбудований капітал 

(капітал, який не можна передати іншим економічним агентам). При цьому за 

допомогою поняття «нематеріальний ресурс» автор запропонував 

узагальнити все, що існує в нематеріальній формі та використовується або 

потенційно може бути використано для будь-якої мети і має здатність до 

кількісного та/або якісного відновлення після використання [158, р. 4, 5, 10].  

Запропонований Т. Діфенбахом підхід до систематизації 

нематеріальних ресурсів дозволив описати практично всі основні форми їх 

існування в межах шести основних видів нематеріального капіталу. При 

цьому передбачалося, що всі нематеріальні ресурси, якими володіє 

суспільство, можуть бути капіталізованими та впливати на економічне 

зростання країни. Проте таке припущення породжувало досить складне 
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запитання: яким чином усе різноманіття нематеріальних ресурсів, які 

використовуються суспільством для досягнення «будь-якої мети», впливає на 

зростання сукупної продуктивності економіки?  

В останні десятиліття в науці пошук відповіді на це запитання набуває 

дедалі більшої актуальності. Інтерес до нього збільшують численні прикладні 

дослідження, які свідчать, що в економіках між нематеріальним капіталом, 

інноваціями та продуктивністю існує щільний позитивний зв’язок [159, р. 5], 

що нематеріальні капіталовкладення бізнесу збільшують продуктивність 

праці [160, р. 22], що зростаючий нематеріальний капітал фірм є їхньою 

вагомою конкурентною перевагою на ринку. Ці емпіричні закономірності 

також були підтверджені при дослідженні окремих видів нематеріального 

капіталу, в тому числі: соціального [161; 162]; 163], організаційного [164] 

капіталу та капіталу організаційної культури [165; 166].  

На наш погляд, виявлений емпіричний зв’язок між сукупною 

продуктивністю економіки та наявними в ній нематеріальними ресурсами 

можна пояснити шляхом уточнення їх складу з позиції спроможності до 

капіталізації. Реалізація цього підходу дозволяє зробити такі припущення.  

По-перше, поняття «нематеріальний капітал» узагальнює лише 

капіталізовану частину нематеріальних ресурсів, які реально залучаються 

економічними агентами до процесу товарного виробництва. При цьому 

капіталізація нематеріальних ресурсів розглядається як їх виробниче 

використання з метою збільшення ринкової вартості виробленої продукції.  

По-друге, в економіці капіталізувати можна лише ті нематеріальні 

ресурси, які економічні агенти можуть використати для зменшення рівня 

природних, технічних і соціальних обмежень, що стримують мобільність 

основних факторів виробництва у процесі створення їх нових комбінацій з 

метою випуску нових видів продукції.  

Наведений вище підхід дає змогу знайти відповідь на запитання: яким 

чином нематеріальні ресурси впливають на економічне зростання? Коротко її 

можна подати так. Капіталізуючи окремі види нематеріальних ресурсів, 
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економічні агенти починають їх використовувати для зменшення природних, 

технічних і соціальних обмежень, які стримують мобільність основних 

факторів виробництва у процесі їх нового комбінування для розширення 

випуску нових видів продукції. Зниження рівня цих обмежень зумовлює 

підвищення в економіці факторної мобільності до рівня, за якого витрати 

робочого часу на випуск однієї одиниці нового виду продукції 

скорочуються до величини, яку спроможні компенсувати доходи від її 

продажу. Внаслідок цього розпочинається масове виробництво нових видів 

продукції, що спричиняє збільшення сукупної факторної продуктивності 

економіки та її зростання. 

Наведене розуміння функціональної ролі нематеріальних ресурсів в 

економіці відкриває шлях до їх точнішого упорядкування. На наш погляд, у 

підхід Т. Діфенбаха до систематизації нематеріальних ресурсів доцільно 

внести такі зміни. Зокрема, з видової групи нематеріальних ресурсів, які 

узагальнені поняттям «культурний капітал», вилучити такі, як мова, 

культурні традиції, спадщина, національні риси, тому що вони не впливають 

на факторну мобільність в економіках і, відповідно, не можуть бути 

капіталізованими. Якщо таке вилучення не зробити, то це автоматично 

означатиме, що нації (з тими чи іншими мовами, культурними традиціями, 

спадщиною та ментальністю) здатні добиватися більших успіхів у 

виробництві нових видів продукції. Такі теоретичні висновки сьогодні не 

підтверджуються емпіричними даними.  

Якщо керуватися наведеною логікою, то всі інші нематеріальні 

ресурси, які Т. Діфенбах включив до складу культурного капіталу, доцільно 

упорядкувати в межах двох видових груп. Наприклад, цінності, припущення, 

переконання, звички та неформальні правила, що з часом формуються в 

організаціях і визначають у них поведінку людей, узагальнити за допомогою 

поняття «капітал організаційної (корпоративної) культури», а усталені, 

загальноприйняті в суспільстві офіційні та неформальні норми і правила – 

поняттям «інституційний капітал».  
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Крім того, із складу нематеріальних ресурсів варто вилучити ті, які 

узагальнені поняттям «нормативний (встановлений законом) капітал». Цей 

вид ресурсів не підлягає капіталізації, тому що роль, соціальне становище, 

влада, статус і вплив окремих осіб, їхні посадові права та обов’язки є такими, 

які визначаються нормами та правилами діючих в суспільстві формальних і 

неформальних інститутів. Якщо наділена владними повноваженнями особа 

намагається їх капіталізувати, тобто перетворити на засіб отримання 

додаткових доходів, то такі випадки доцільно трактувати як процес 

формування не нормативного капіталу, а опортуністичної поведінки, 

зумовленої перевищенням повноважень з метою незаконного особистого 

збагачення.  

І останнє. Т. Діфенбах поняття «вбудований капітал» використав для 

виокремлення виду нематеріальних активів, що належать тільки певній 

компанії, яка не може їх додатково закупити чи продати або передати іншій 

(як це можна зробити, наприклад, з інформаційним і правовим капіталом). 

Проте назва «вбудований капітал» дещо маскує набір нематеріальних 

ресурсів, які його утворюють. Цей набір сьогодні узагальнюють більш 

відомим поняттям – «організаційний капітал», яке, на наш погляд, варто було 

б продовжити використовувати в дослідженнях.  

Запропоновані уточнення дозволяють усі нематеріальні ресурси 

узагальнити в межах двох великих груп. Одну з них утворюють 

загальнодоступні нематеріальні ресурси, які мають можливість 

використовувати всі економічні агенти. Іншу групу – внутрішньогенеровані 

нематеріальні ресурси, яких економічні агенти набувають самостійно або 

придбають чи отримають ззовні шляхом купівлі на ринку, легального 

запозичення в тимчасове користування, нелегального копіювання тощо.  

Наведені дві великі групи об’єднують у своєму складі досить різнорідні 

нематеріальні ресурси. Вивчити їх вплив на економічне зростання можна 

лише шляхом поділу на менші, але однорідніші видові ресурсні групи. На 

наш погляд, склад загальнодоступних нематеріальних ресурсів доцільно 
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поділити на дві видові ресурсні групи: людський та інституційний капітал 

економіки. Водночас склад внутрішньогенерованих нематеріальних ресурсів 

можна поділити на чотири видові ресурсні групи: соціальний, інформаційний 

і правовий, організаційний капітал та капітал організаційної культури. Дещо 

докладніше вказані видові ресурсні групи в межах системного підходу 

Т. Діфенбаха можна подати таким чином [167]: 

 «людський капітал» – видова група нематеріальних ресурсів,  

пов’язаних з конкретною особою: знання, здобуті шляхом поєднання 

кваліфікації, досвіду, навичок і здібностей людини, її індивідуальні почуття 

та цінності, надії, особисте здоров’я, індивідуальна компетентність, 

формальна кваліфікація тощо;  

 «соціальний капітал» – видова група нематеріальних ресурсів, які 

існують, коли їх використовують двоє і більше людей, у вигляді мережі 

відносин між фірмами (партнерство), між фірмами та державою (державно-

приватне партнерство) і домогосподарствами (структура споживчого 

попиту), а також міжособистісних відносин, що не регулюються контрактами 

(довіра, відданість, очікування, зобов’язання, влада і репутація, засновані на 

характеристиках особистості);  

 «інституційний капітал» – видова група нематеріальних ресурсів, 

які існують, коли їх поділяють двоє і більше людей, у вигляді сукупності 

формальних і неформальних норм і правил, що структурують відносини між 

індивідами або організаціями у процесі виробництва, розподілу, обміну та 

споживання продукції. На відміну від соціального, інституційний капітал не 

пов’язаний з конкретними особами. Люди можуть входити в організацію та 

виходити з неї, але це не впливає на правила, що регулюють внутрішні 

взаємодії в організації та її зовнішні взаємовідносини з оточуючими;  

 «інформаційний і правовий капітал» – видова група 

нематеріальних ресурсів, які можуть передаватися між економічними 

агентами. Зокрема, дані (символи, знаки), інформація, інтелектуальна 

власність (назва та логотип компанії, торгові марки, креслення, формули, 
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програми, авторські права, патенти, ліцензії, квоти, інтернет-домени, 

портали), контрактно регульовані відносини між сторонами (права та 

обов’язки);  

 «організаційний капітал» – видова група нематеріальних 

ресурсів, які не можна передати іншим економічним агентам. Ці ресурси 

існують у формі колективних знань, вбудованих: 1) у нематеріальні 

структури і процеси (нематеріальна інфраструктура: ієрархії, урядування, 

планування, інформація, комунікація, координація, управління та контрольні 

структури, процедури, системи стимулювання і компенсацій, канали 

закупівель та розподілу); 2) у матеріальні блага (технології та товари);  

 «капітал організаційної культури» – видова група нематеріальних 

ресурсів, які не можна передати іншим економічним агентам. Ці ресурси не 

пов’язані з конкретними особами і залишаються незмінними, коли люди 

набувають чи втрачають членство в організації. Такі ресурси існують у формі 

колективних цінностей, переконань, припущень, майбутніх очікувань, звичок 

і неформальних правил, які формуються в організаціях і визначають 

поведінку людей і робочий клімат у них.  

Наведені видові групи нематеріальних ресурсів науковці інколи 

об’єднують у дещо більші утворення. Наприклад, нематеріальні ресурси, які 

входять до складу людського та організаційного капіталу, окремі вчені 

узагальнюють поняттям «інтелектуальний капітал», а до складу правового та 

організаційного – поняттям «структурний капітал» [168, р. 414–415].  

Систематизація нематеріальних ресурсів за основними видовими 

групами неминуче додатково актуалізує іншу наукову проблему. Вона 

пов’язана з необхідністю пошуку відповідей на запитання: яким чином 

зазначена система працює, чи є в ній ключовий вид нематеріальних ресурсів, 

здатний впливати на рівень використання інших видів ресурсів в економіці, 

чи всі вони є автономними і їх використання визначається виключно 

пріоритетами вибору економічних агентів?  
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Пошук відповідей на ці запитання розпочався з моменту, коли науковці 

у своїх дослідженнях виявили, що на зростання сукупної продуктивності 

економіки впливають не тільки наявні в суспільстві нові знання, але й інші 

нематеріальні ресурси, які використовуються компаніями для досягнення 

конкурентних переваг на ринку. Їх дослідження наштовхнуло ряд учених до 

таких висновків.  

Людський капітал є одним з основних видів нематеріальних ресурсів, 

які накопичуються в будь-якому суспільстві. Суб’єкти господарювання через 

ринок праці тимчасово набувають у користування цей ресурс і мають 

можливість його примножити, поєднуючи з наявним соціальним капіталом. 

При цьому важливо розуміти, що людський капітал, який не 

використовується для досягнення цілей організації, не створює соціальний 

капітал. Водночас соціальний капітал, який існує у формі соціальних мереж, 

зв’язків, співпраці та взаємодії людей, об’єднує та примножує людський 

капітал членів організації для досягнення її цілей. Це зумовлено тим, що 

продуктивність організованої групи осіб, як правило, є більшою, ніж 

продуктивність окремих людей [169, с.40–41].  

Проте всі форми соціального капіталу існують як міжособистісні 

відносини, які суспільство регулює за допомогою ринкових інститутів. Це 

означає, що соціальний капітал, який використовують суб’єкти 

господарювання для набуття конкурентних переваг на ринку, у свою чергу, 

може примножуватись або зменшуватись інституційним капіталом 

суспільства.  

Розуміння того, що людський і соціальний капітали можуть 

примножуватися інституційним капіталом, спонукало економістів до нових 

досліджень. На наш погляд, з історичної точки зору, початок цих досліджень 

варто пов’язувати з іменем С. Кузнеця. У монографії «Сучасне економічне 

зростання: темп, структура та поширення», яка вийшла у світ у 1966 р., він 

уперше висловив ідею про те, що застосуванню технологічних досягнень 

передують зміни в соціальних інститутах [170, р. 12]. У 2008 р. американські 
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економісти Д. Аджемоглу та Дж. Робінсон зібрали переконливі докази, що 

інститути впливають на інвестиції в фізичний і людський капітал, технології, 

організацію виробництва [171, р. 6]. У 2012 р. Д. Арнольд, Х. Колі, Ю. Шиф, 

моделюючи до 2050 року для 185 країн світу ВВП, як функцію робочої сили, 

капіталу та загальної факторної продуктивності, дотримувалися припущення, 

що ресурсом зростання останньої слугують не лише технології, людський 

капітал, а й інституційне середовище [172]. Сьогодні науковці продовжують 

дослідження, спираючись на припущення, що, інституційний капітал є не 

одним із, а визначальним нематеріальним ресурсом зростання ефективності 

економіки [173], її стабільності та розвитку [174].  

Урахування наведеної ієрархії взаємодій нематеріальних ресурсів 

дозволяє розкрити механізм їх впливу на зростання економік. На наш погляд, 

його можна подати у вигляді такої логічної схеми подій: удосконалення 

ринкових інститутів → зменшення соціальних обмежень факторної 

мобільності → розширення використання інших видів нематеріальних 

ресурсів → зменшення природних і технічних обмежень факторної 

мобільності → зростання мобільності факторів виробництва → сприятлива 

циклічна кон’юнктура для виробництва нових видів продукції → нові 

комбінації факторів виробництва   додаткові обсяги товарного виробництва 

за рахунок зростання сукупної факторної продуктивності. 

Наведена схема показує, що в економіках вплив нематеріальних 

ресурсів на динаміку товарного виробництва визначається рівнем 

досконалості ринкових інститутів. На користь цього висновку можна надати 

такі логічні докази. Економіка з високим рівнем удосконалення ринкових 

інститутів і невеликими витратами на науку може перетворитися на 

ефективну та спроможну до зростання в майбутньому. Для цього достатньо, 

щоб інституційні норми стимулювали імпорт передових технологій, здатних 

забезпечити випуск нових видів продукції. І навпаки, країна з недосконалими 

ринковими інститутами та великими витратами на науку, приречена 

перетворитися на неефективну, тому що в ній досягнення технологічного 
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прогресу залишатимуться незатребуваними з боку товаровиробників. Іншими 

словами, вплив людського, соціального, інформаційного і правового, 

організаційного капіталу та капіталу організаційної культури на ефективність 

економіки може підсилюватись або блокуватись інституційними змінами. 

Інтуїтивно відчуваючи цю залежність, окремі вітчизняні науковці 

запропонували розглядати економічне зростання в Україні як індикатор 

якості економічних реформ [175, с. 66]. 

Визнання того, що ринкові інститути є визначальним чинником 

коливань макроекономічної ефективності також дає змогу пояснити за яких 

умов вона може набути нульове або від’ємне значення. Про невирішеність 

цього питання в економічній науці свідчить сучасні дослідження, де нульова 

чи від’ємна ефективність економіки інколи пояснюється зменшенням віддачі 

від масштабу виробництва або «від’ємним» технологічним прогресом. 

Наприклад, російська вчена Є. Назруллаєва для пояснення від’ємних темпів 

зростання сукупної факторної продуктивності в економіці Росії в 1995–

1998 рр., вимушена була звернутися до такого суперечливого аргументу, як 

вплив на економічне зростання «технологічного регресу» [176, с. 79], 

незважаючи на те, що його існування заперечується сучасною наукою. 

На наш погляд, в економіці основною причиною виникнення нульової 

або від’ємної сукупної факторної продуктивності є зростання соціальних 

обмежень факторної мобільності через переродження ринкових інститутів. 

Під їхнім впливом уповільнюється мобільність факторів виробництва в 

процесі їх нового комбінування для випуску нових видів продукції. Це 

призводить до формування простої циклічної кон’юнктури. Під її дією 

виробництво уже виведених на ринок нових видів продукції стає масовим, за 

якого вони перетворюються в традиційні. Додаткові потреби 

домогосподарств в їх споживанні згодом задовольняються, а їхні ринки 

перетворюються в насичені запасами та урівноважені. Ціни на них 

зменшуються до величини виробничих витрат, а прибутки товаровиробників – 

до нормального рівня. За цих умов сприятлива проста циклічна кон’юнктура 
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стає несприятливою, ефективність економіки зменшується до нуля і вона 

втрачає здатність до подальшого зростання.  

В економіці, що перебуває в стані нульового зростання, неодмінно 

зупиниться зростання доходів учасників ринку. Невизначені очікування щодо 

динаміки власних доходів в майбутньому будуть спонукати споживачів 

перейти до закупівлі товарів і послуг дещо нижчого цінового діапазону з 

гіршими споживчими властивостями. Розширення їх випуску буде означати, 

що структура пропозиції товарів і послуг в економіці почала рухатися в 

зворотному напрямі, тобто в минуле.  

Описаний процес зворотних структурних змін у випуску продукції має 

емпіричне підтвердження. Зокрема, на сьогодні накопичено великий масив 

даних про те, що під час криз населення через зупинку зростання або 

зменшення доходів починає масово відмовлятися від послуг закладів 

ресторанного господарства та переходить до приготування їжі вдома, 

закупаючи для цього м’ясну та молочну сировину, овочі, макаронні вироби 

тощо. Також відомо, що в цей період населення починає частково 

відмовлятися від придбання готового одягу в торговій мережі та переходити 

до його виготовлення власними силами, закупаючи для цього тканину, нитки 

та фурнітуру тощо.  

Ці та інші подібні приклади засвідчують, що впродовж криз виробниче 

споживання природних ресурсів в економіці може залишитися незмінним або 

повільно скорочуватися. Проте швидкий перехід населення до закупівлі 

товарів і послуг дещо нижчого цінового діапазону з гіршими споживчими 

властивостями неодмінно стане причиною зменшення випуску продукції в 

перерахунку на одиницю вироблених природних ресурсів. Унаслідок цього 

індикатори ефективності економіки набувають від’ємного значення. 

Наприклад, якщо в національному господарстві приріст виробництва 

природних ресурсів становить 0 %, а кінцевої товарної продукції –  - 5%, то 

це означає, що приріст ефективності товарного виробництва у вимірі 

«витрати – випуск» набув від’ємного значення. При цьому надлишок 
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природних ресурсів на ринку викупають домогосподарства для виробництва 

нетоварної продукції з метою задоволення власних потреб.  

Коротко підсумовуючи, можна дійти такого висновку. Кожне 

суспільство для забезпечення свого розвитку використовує різноманітні 

ресурси. Проте лише частина з них може слугувати джерелом прискорення 

економічного зростання. Основні серед них можна систематизувати в межах 

двох груп. До числа матеріальних ресурсів економічного зростання варто 

віднести фактори виробництва: працю, землю, капітал, додаткові обсяги 

споживання яких є необхідною умовою збільшення випуску товарів і 

послуг в економіці. До числа нематеріальних ресурсів економічного 

зростання доцільно включити ті нематеріальні ресурси, які економічні агенти 

можуть капіталізувати та використати для зменшення в економіці рівня 

природних, технічних і соціальних обмежень мобільності факторів 

виробництва в процесі нового комбінування, спрямованого на випуск нових 

видів продукції. Усе різноманіття таких ресурсів утворює в економіці шість 

основних видів нематеріального капіталу: людський, інституційний, 

соціальний, інформаційний і правовий, організаційний капітал та капітал 

організаційної культури.  

Встановлено, що інституційний капітал має властивість створювати 

умови для примноження (зменшення) запасів всіх інших видів 

нематеріального капіталу. У дисертації цей факт використано для аргументації 

гіпотези дослідження: чому саме ринковим інститутам, а не іншим видам 

нематеріальних ресурсів, доцільно відвести роль чинника, який справляє 

домінуючий вплив на формування циклів економічного зростання? 

Нематеріальні ресурси економічного зростання слугують в економіці 

джерелом збільшення сукупної факторної продуктивності. При цьому варто 

зазначити, що інколи для її підвищення уряди країни тимчасово 

використовують такі важелі, як девальвація національної валюти, коливання 

рівня цін на світовому ринку, монополізація його окремих секторів з метою 

штучного завищення цін. Кожний із цих важелів має певне фінансове 
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втілення. Це не дає підстав їх включати до складу нематеріальних ресурсів 

економічного зростання, незважаючи на те, що за допомогою таких важелів 

уряди можуть тимчасово перерозподіляти доходи на користь національних 

експортерів чи монополістів і цим збільшувати ефективність економіки. 

Висновки до розділу 2 

У розділі шляхом моделювання розкрито механізм впливу інститутів 

на економічне зростання з метою теоретичної аргументації безпомилковості 

висунутої гіпотези.  

При моделюванні на основі гіпотези інституційно обумовленого циклу 

зростання встановлено, що на його формування найбільший вплив 

справляють: соціальні обмеження факторної мобільності, ринкові 

інститути, мобільність факторів виробництва, кон’юнктура. Проте ці 

циклоутворюючі чинники не мають загальновизнаного наукового 

тлумачення. Це стало підставою для їх докладного дослідження та доказу 

існування між ними причинно-наслідкових зв’язків, які забезпечують 

функціонування механізму впливу інститутів на економічне зростання. При 

дослідженні чинників циклоутворення було встановлено таке.  

1). Соціальні обмеження факторної мобільності. Доведено, що 

економіки функціонують в умовах нестабільної мобільності факторів 

виробництва (праці, землі, капіталу), яка періодично змінюється під впливом 

природних, технічних і соціальних обмежень. Зростання їх рівня уповільнює 

процес комбінування факторів виробництва для випуску нової продукції, 

внаслідок чого витрати робочого часу на виготовлення її одиниці 

збільшуються до величини, яку неможливо компенсувати за рахунок 

доходів від продажу. Встановлено, що природні обмеження факторної 

мобільності пов’язані з дією сил природи, технічні – з організацією 

виробництва, соціальні – з невизначеними очікуваннями, які виникають в 

учасників ринку, коли вони через обмежені когнітивні здібності (обмежену 

раціональність) та брак інформації не можуть оцінити наслідки власних 

рішень або передбачити зміни в поведінці інших осіб. Зокрема, невизначені 
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очікування виникають: а) у підприємців у сфері виробництва стосовно 

результативності майбутніх інвестиційних витрат, оцінювання якої 

ускладнено браком інформації та когнітивних здібностей, необхідних для 

виявлення дохідності майбутніх інвестицій пов’язаних з випуском нових 

видів продукції; б) у підприємців і споживачів в сфері обміну стосовно 

ризику втрати (недоотримання) майбутніх доходів, оцінювання якого 

ускладнено намаганнями окремих осіб здійснити нееквівалентний 

товарообмін, порушити право власності на випуск продукції; в) у 

підприємців і споживачів у сфері розподілу стосовно ризику втрати 

(недоотримання) майбутніх доходів, оцінювання якого ускладнено 

намаганнями окремих сторін перерозподілити факторні та похідні доходи на 

користь одного з власників виробничих ресурсів – працівників, підприємців 

чи держави; г) у покупців у сфері споживання стосовно результативності 

майбутніх споживчих витрат, оцінювання якої ускладнено браком інформації 

та когнітивних здібностей, необхідних для виявлення корисності нових видів 

продукції.  

2). Ринкові інститути. Виявлено, що економіках для зменшення: 

природних і технічних обмежень факторної мобільності використовуються 

нематеріальні ресурси, які утворюють людський, соціальний, інформаційний і 

правовий, організаційний капітал та капітал організаційної культури; 

соціальних обмежень – інституційний капітал. Утворюючі його інститути, 

дають змогу учасникам ринку отримати інформацію про обмеження та 

стимули, що містяться в їхніх нормах і здійснити достатньо точні 

передбачення стосовно поведінки контрагентів, оцінити пов’язані з нею 

ризики та результативність своєї майбутньої діяльності. Такі оцінки 

слугують підставою для прийняття раціональних адаптивних рішень, які, в 

залежності від досконалості інституційних норм, можуть як підсилювати, так 

і послаблювати економічну активність, стимулювати або стримувати 

намагання щодо використання запасів інших видів нематеріального капіталу.  
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Ринкові інститути, що утворюють інституційний капітал, являють 

собою складний набір формальних правил, які внесені до національних і 

міжнародних законів. Систематизувати та описати плетиво цих правил 

можна шляхом виокремлення в його складі базових інститутів, які 

спрощують процес оцінювання учасниками ринку:  

 ризику втрати (недоотримання) майбутніх доходів. Зокрема, до складу 

таких базових регуляторів включено ті, що упорядковують: процес взаємодії 

контрагентів, формування їх трансакційних витрат (інститути оцінювання 

властивостей продукції, власності, нагляду за дотриманням ринкових угод, 

грошей) у сфері обміну; порядок формування доходів власників виробничих 

ресурсів (інститути, що регулюють факторні та похідні доходи працівників, 

підприємців і держави) у сфері розподілу; 

 результативності майбутніх інвестиційних і споживчих витрат. 

Зокрема, до числа таких базових регуляторів включено ті, що 

упорядковують: процес випуску нової продукції (інститути виводу на ринок 

нової продукції, ціноутворення на неї, нецінової конкуренції, кооперації 

виробничих зусиль щодо створення зразків нової продукції) та традиційної 

продукції (інститути входу на ринок та виходу з ринку, ціноутворення на 

традиційну продукцію, цінової конкуренції, економічної концентрації) у 

сфері виробництва; порядок використання продукції (інститути, що 

визначають права покупців стосовно отримання інформації про властивості 

продукції, її повернення в разі потреби продавцю) у сфері споживання;  

3. Мобільність факторів виробництва. Обґрунтовано, що для опису 

цього явища доцільно розширити зміст поняття, яке його узагальнює. У 

дисертації воно вживається для характеристики не лише здатності ресурсів 

переміщуватися в інші сфери виробництва, а й швидкості утворення ними 

нових факторних комбінацій, спрямованих на випуск нових видів продукції; 

4. Кон’юнктура. Аргументовано, що опис цього явища потребує 

уточнення змісту поняття, яке його характеризує. У дисертації воно 

використовується для зазначення не лише умов, подій, обставин на ринку, а й 
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пріоритетів покупців і продавців щодо купівлі-продажу традиційної або 

нової продукції. Їх масовий вибір на користь традиційної продукції 

узагальнено поняттям «проста циклічна кон’юнктура», нової продукції – 

поняттям «структурна циклічна кон’юнктура». 

Аналіз чинників циклоутворення дав змогу описати механізм впливу 

інститутів на зростання економіки так. В країні економічне зростання можуть 

спричинити інституційні реформи, які, з одного боку, створять непереборні 

обмеження для активізації опортуністичної поведінки контрагентів та 

перерозподільчої діяльності власників виробничих ресурсів, і цим усунуть 

ризик скорочення майбутніх доходів учасників ринку, а з іншого – спростять 

процес оцінювання ними результативності майбутніх інвестиційних і 

споживчих витрат щодо виробництва та придбанням нових видів продукції.  

Ефективні інституційні реформи, покращуючи економічні очікування, 

прискорюють процес прийняття рішень учасниками ринку про використання 

запасів нематеріальних ресурсів для зменшення природних і технічних 

обмежень факторної мобільності. Внаслідок її зростання, витрати робочого 

часу на випуск одиниці нової продукції скорочуються до величини, яку 

спроможні компенсувати доходи від її продажу. Зростаюча дохідність 

нової продукції та готовність споживачів щодо її придбання, створюють в 

економіці умови для формування сприятливої структурної циклічної 

кон’юнктури щодо масового випуску товарів і послуг з інноваційними та 

якіснішими властивостями.  

Проте згодом інституційні норми зазнають ерозії, втрачають 

ефективність та перетворюються в інструмент заохочення альтернативних 

форм поведінки, які погіршують економічні очікування учасників ринку. 

Внаслідок цього вони починають приймати рішення про зменшення 

використання нематеріальних ресурсів в економіці. Це призводить до 

уповільнення факторної мобільності та формування простої циклічної 

кон’юнктури. Під її впливом розпочинається масове виробництво уже 

виведених на ринок нових видів продукції, за якого вони стають 
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традиційними. Згодом ринки традиційної продукції насичуються товарними 

запасами та входять в рівноважний стан. На них ціни зменшуються до 

величини виробничих витрат, а підприємницький прибуток – до нормального 

рівня. За цих умов проста циклічна кон’юнктура стає несприятливою, а 

економіка втрачає здатність до зростання.  

Структурна й проста кон’юнктури постійно перебувають в 

заплутаному (зчепленому) стані, коли покращення однієї з них неодмінно 

супроводжується погіршенням іншої. Унаслідок цього темпи приросту 

економіки набувають тенденцію до прискорення, а згодом – до уповільнення, 

формуючи цикл економічного зростання країни. Виявлений механізм впливу 

інститутів на економічне зростання був використаний, як доказ 

безпомилковості висунутої гіпотези, структурної узгодженості, побудованої 

на її основі, теоретичної моделі інституційно обумовлених циклів зростання, 

можливості її перетворення в прикладну модель. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРИКЛАДНА МОДЕЛЬ ІНСТИТУЦІЙНО ОБУМОВЛЕНОГО ЦИКЛУ 

ЗРОСТАННЯ 

Виявлення того, що теоретична модель інституційно обумовлених 

циклів зростання є внутрішньо структурно узгодженою, несуперечливою, дає 

підставу розпочати процес її перетворення в прикладну, яка буде містити 

алгоритм дослідження таких циклів. Проте, як уже зазначалося, процедура 

такого перетворення має свою логіку та послідовність. Першим кроком на 

цьому шляху має стати обґрунтування місії (основного призначення) 

майбутньої прикладної моделі. Наступним важливим кроком є визначення 

методологічного підходу до дослідження процесу циклоутворення, який має 

бути закладений в прикладну модель для того, щоб вона виконала свою 

місію. Завершується формування прикладної моделі вибором методики 

оцінювання змін в динамічних елементах процесу циклоутворення. 

Зважаючи на наведені процедурні труднощі, цей розділ буде присвячено 

виключно проблемам перетворення теоретичної моделі інституційно 

обумовлених циклів зростання в прикладну.  

3.1. Місія прикладної моделі  

Сьогодні, як і в XIX та XX століттях, опис економічних циклів 

здійснюється за допомогою прикладних моделей, які мають дві складові 

частини. У першій частині за допомогою базового показника цикл подається 

графічно, у вигляді синусоподібної кривої, що відображає коливання 

економічної активності, у другій – за допомогою похідних локальних 

показників цикл описується у вигляді певних стійких економічних тенденцій, 

які характерні для періодів активізації чи уповільнення економічної 

активності. Часові відрізки існування тенденцій розглядаються як фази 

перебігу циклу.  

У класичних циклах зміни в рівні економічної активності моделюються 

за допомогою абсолютних макроекономічних показників виробництва в 

економіці. Серед них на роль базового показника часто обирають: величину 
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промислового виробництва, ВНП чи ВВП. Водночас на роль похідних 

локальних показників обирають ті, що відображають наслідки тих чи інших 

тенденцій зміни економічної активності: рівень зайнятості, цін, величина 

сукупних доходів, прибутку фірм, податкових надходжень, обсяги торгівлі, 

будівництва, інвестицій, кредитування, трансферних виплат тощо. 

Проте така спрямованість прикладних моделей не є бездоганною. Їх 

перевагою є те, що вони за допомогою одного базового та похідних 

показників дають можливість ученим описувати економічні цикли в різних 

країнах. Водночас їхнім недоліком є те, що вони не дають змогу науковцям 

несуперечливо описувати фази перебігу циклів. Історію спроб вирішити цю 

проблему можна коротко подати так.  

Економісти XIX ст. переважно дотримувалися точки зору, що цикл 

розпочинається із прискореного зростання економіки, потім рівень її 

зростання стабілізується й різко падає, спричиняючи кризу, після якої 

розпочинається депресія – час посткризового відновлення виробництва. Як 

уже зазначалося в розділі 1, цей підхід до опису економічних циклів 

запропонував К. Жугляр, який їх перебіг узагальнив у вигляді трьох фаз: 

процвітання, криза, ліквідація.  

Ідею К. Жугляра про те, що цикл розпочинається із зростання 

економіки, а його роздільною межею є криза, яка згодом переростає в 

депресію, підтримував М. Туган-Барановський. Сьогодні таку закономірність 

розгортання циклу визнає значна частина економістів. Наприклад, 

український академік В. Геєць послідовність розгортання етапів 

економічного циклу описав так: пожвавлення, піднесення, криза та депресія. 

У його моделі циклу пожвавлення означає остаточну макроекономічну 

стабілізацію економіки [177, с. 56, 60].  

Проте погляд К. Жугляра на послідовність перебігу економічних циклів 

підтримали не всі науковці. Як уже зазначалося в розділі 1, дещо іншу 

традицію поділу циклу на фази започаткував у 1867 р. англійський економіст 

Дж. Мілльс. Він припускав, що цикл розвивається в межах чотирьох фаз: 
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крах, депресія, пожвавлення, ажіотаж. Дотримуючись цієї традиції, частина 

сучасних економістів доводить, що фази циклу змінюють одна одну в такій 

послідовності: криза, депресія, пожвавлення, піднесення [178, с. 237–238].  

Також є економісти, які доводять, що криза є завершальною фазою 

економічного циклу, а депресія – початковою фазою нового циклу. Їх позиція 

аргументується тим, що під час депресії економіка долає наслідки кризи і 

через пожвавлення рухається до стану зростання. Зокрема, такого погляду на 

послідовність процесу циклоутворення дотримувалися американські 

економісти А. Бернс та У. Мітчелл. Вони створили графічну модель циклу за 

допомогою синусоподібної кривої, поділеної на два короткі та два довгі в часі 

відрізки, що відображали періодичні коливання сукупної економічної 

діяльності в економіці. Нижня поворотна точка кривої була подана як фаза 

пожвавлення. Довгий висхідний відрізок, що простирався від цієї точки до 

вершини кривої, був поданий як фаза експансії. Після цього відрізка верхня 

поворотна точка була подана як фаза рецесії. Довгий спадний відрізок, що 

простирався від цієї точки до низини кривої, був поданий як фаза стискання 

[7, с. 58]. У сучасній науці перебіг класичних економічних циклів зазвичай 

розділяють на чотири фази: пожвавлення, пік (вершина), спад, дно (жолоб).  

Немає необхідності наводити аргументи про переваги чи недоліки 

розглянутих підходів до моделювання фаз перебігу класичних циклів. 

Кожний з підходів дає змогу науковцям описати їх з певною точністю, тому 

що має два суттєвих недоліки, які можна подати так.  

По-перше, базові та похідні локальні показники, що використовуються 

для створення прикладних моделей класичних циклів, є однаково 

«чутливими» до зміни як першопричин коливань економічної активності, так і 

до впливу інших чинників (політичних, соціальних, природних, техногенних 

тощо). Це означає, що, розрахувавши траєкторію коливань сукупної 

економічної активності за допомогою показників промислового виробництва 

чи ВВП, економіст не зможе довести, що вона графічно відображає саме 
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перебіг класичного циклу, а не інших випадкових подій, які змінювали 

результати виробництва.  

По-друге, в межах цих підходів використовується лише один критерій 

поділу економічного циклу на фази – висхідна чи спадна тенденція розвитку 

економічної активності. Спираючись на цей критерій, економіст не може 

довести, що цикл обов’язково має починатися із фази зростання, кризи чи 

депресії. Тому науковці ділять економічні цикли на фази, зважаючи на 

власну інтуїцію та вподобання. Наприклад, якщо цикл моделюється як період 

між піками зростання економіки (графічно – між верхніми поворотними 

точками кривої виробництва товарів і послуг), то він має розпочинатися із 

фази спаду, а закінчитися фазою зростання. Якщо цикл моделюється як 

період між моментами найглибшого спаду економіки (графічно – між 

нижніми поворотними точками кривої виробництва товарів і послуг), то він 

має розпочинатися із фази зростання, а закінчитися фазою спаду.  

Як уже зазначалося, в дисертації ставиться за мету виявити та описати 

тривалі цикли зростання, викликані інституційними змінами в економіці. Ця 

мета знімає спірні питання щодо моделювання фаз перебігу таких циклів. 

Зокрема, можна стверджувати, що їхня перша фаза охоплює період 

вдосконалення ринкових інститутів, друга – період прискореного зростання 

економіки, що виникає внаслідок підвищенням ефективності ринкових 

інститутів, третя – період стабільного зростання, зумовленого вичерпанням 

потенційних можливостей інститутів впливати на зміни в поведінці 

учасників ринку, четверта – період уповільненого зростання, що виникає 

через переродженням і зменшення впливу інститутів на ринкову поведінку в 

економіці, п’ята – період нульового зростання економіки, зумовленого 

неспроможністю інститутів змінювати поведінку учасників ринку, який, під 

впливом випадкових чинників, може перерости в рецесію.  

Відповідно до мети дослідження прикладна модель інституційно 

обумовлених циклів зростання також має надати науковцям змогу 

проектувати їх перебіг у формі не абсолютного розширення та спаду 
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економіки, а її приросту, в тому числі, за рахунок додаткового використання 

в сфері виробництва матеріальних і нематеріальних ресурсів економічного 

зростання. Крім того, враховуючи те, що зменшення використання останніх 

стає причиною зупинки економічного зростання, прикладна модель має 

надавати змогу оцінювати різницю між фактичним і потенційно можливим 

приростом економіки, а також проектувати її коливання навколо траєкторії 

довгострокового зростання, що формується під час перебігу інституційно 

обумовленого циклу.  

Коротко підсумовуючи, можна дійти таких висновків. Тотожний 

пізнавальний образ інституційно обумовленого циклу зростання можна 

створити за допомогою прикладної моделі. Її місія полягає в тому, щоб 

надати можливість науковцям проектувати такі цикли в формі відносного 

приросту економіки під впливом інституційних змін, її відхилень від 

потенційно можливого рівня зростання та коливань навколо довгострокового 

тренду. Після вибору місії постає завдання пошуку методологічного підходу 

до дослідження процесу циклоутворення, який доцільно використати для 

створення прикладної моделі інституційно обумовленого циклу зростання. 

Вирішенню цієї проблеми присвячений наступний підрозділ дисертації.  

3.2. Методологічний підхід до дослідження процесу циклоутворення  

Прикладна економічна модель спроможна виконати свою місію лише 

за умови, якщо до неї буде закладено методологічний підхід щодо вивчення 

закономірностей розвитку досліджуваного явища. При виборі такого підходу 

діє лише одне правило: він має формуватися з урахуванням причинно-

наслідкових зв’язків між елементами економіки, які взаємодіючи, генерують 

процес змін у досліджуваному явищі. Такі зв’язки визначають не лише 

послідовність збору, групування та узагальнення фактів, а й вибір методів їх 

кількісного оцінювання та точність опису явища. 

Актуальність питання вибору методологічного підходу до вивчення 

закономірностей розвитку досліджуваного явища можна продемонструвати 

за допомогою емпіричних фактів. Зокрема, в матеріалах розділу 2 були 
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наведені теоретичні докази того, що вдосконалення інститутів зумовлює 

збільшення сукупної факторної продуктивності економіки та її зростання у 

формі інституційно обумовлених циклів. З цього витікає, що дослідити 

закономірності перебігу останніх можна шляхом пошуку та аналізу 

взаємозв’язаних подій, які спричиняють коливання сукупної факторної 

продуктивності в економіці. Однак універсальність цього висновку була 

поставлена під сумнів науковцями, які намагалися оцінити вплив сукупної 

факторної продуктивності на зростання економік, що розвиваються.  

У 1991–1997 рр. американські економісти С. Коллінз, Б. Босворт, 

Дж. Кім, Л. Лау, Р. Кругман, О. Янг на матеріалах країн Східної Азії провели 

низку досліджень, які свідчили, що сукупна факторна продуктивність не є 

важливим чинником економічного зростання країн, що розвиваються. У 

1990-х роках прискорена динаміка їхніх економік забезпечувалася переважно 

нагромадженням фізичного капіталу [179, с.78].  

До схожих висновків у своїх дослідженнях дійшли також окремі 

українські економісти. Так С. Шумська, здійснивши аналіз на основі 

виробничої функції Кобба-Дугласа, надала докази, що в 1996–2006 рр. в 

Україні економічне зростання, як і в інших країнах з перехідною економікою, 

визначалося інвестиціями (валовим нагромадженням капіталу), а не 

сукупною факторною продуктивністю [180, с. 121]. Водночас А. Сухоруков 

та Ю. Харазішвілі, аналізуючи за допомогою аналітичної моделі загальної 

економічної рівноваги «Альфа» вагові коефіцієнти впливу різних чинників на 

економічне зростання України в 2011–2012 рр., дійшли висновку, що 

вітчизняна економіка розвивалася переважно екстенсивним шляхом – через 

збільшення кількості використовуваних макрофакторів: доходів і видатків 

бюджету, інвестицій, праці, капіталу та інших [181, с.16].  

Проте на початку 1990-х років фахівці американської дослідницької 

організації «Рада Національної промислової конференції» (скороч. назва 

англ. мов. «The Conference Board») розробила методику аналізу ВВП країн як 

функцію робочої сили, капіталу і сукупної факторної продуктивності та 
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використала її для дослідження економічної динаміки не лише розвинутих 

країн, а і тих, що розвиваються. Сьогодні ця організація такими 

дослідженнями охопила 123 країни світу. Згідно з її даними у 2000–2007 рр. в 

Україні в середньому на рік приріст ВВП на 8,5%, забезпечувався за рахунок 

сукупної факторної продуктивності, а в 2010–2017 рр. – на 1,7% [182, с.108]. 

Якщо спиратися на ці оцінки, то можна дійти висновку, що основною 

проблемою вітчизняної науки є виявлення чинників, які зменшують великий 

внесок сукупної факторної продуктивності в зростання української 

економіки, де в 2000–2007 рр. середньорічний приріст ВВП становив 6,9%, а 

в 2010–2017 рр. – -0,23%.  

На початку 2000 років економісти В. Томас, М. Дайламі, А. Дарешвар, 

Д. Кауфман, Н. Кішор, Р. Лопес, Я. Ван, які здійснювали дослідницьку 

діяльність в межах проектів Світового банку, навели аргументовані докази, 

що сукупна факторна продуктивність є потенційно важливим чинником 

економічного зростання країн, що розвиваються. Проте її внесок в 

економічне зростання складно оцінити, тому що процес зростання сукупної 

факторної продуктивності тісно пов’язаний з нагромадженням фізичного 

капіталу в економіці [179, с.79].  

Ці висновки вказували на необхідність пошуку нових методів оцінки 

внеску сукупної факторної продуктивності в зростання економік, що 

розвиваються. Серед українських економістів дослідження в цьому напрямі 

розпочали І. Могілат, Н. Горшкова С. Кожем’якіна [183, с. 16]. Так, 

С. Кожем’якіна на основі методології проекту ЕС KLEMS, яка передбачає, 

що зміна якості факторів виробництва впливає на зростання економіки, 

здійснила експериментальне оцінювання того, як на економічне піднесення 

України впливають продуктивність праці, капіталу та сукупна факторна 

продуктивність. Здійснені за її даними розрахунки свідчать, що в 2000–

2009 рр. середня частка щорічного внеску продуктивності праці становила 

51,1% в прирості ВВП, сукупної факторної продуктивності – 32,4%, 

продуктивності капіталу – 26,9%. Однак, оприлюднюючи результати 
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дослідження, С. Кожем’якіна зауважила, що зроблені нею оцінки щорічних 

внесків продуктивності праці, капіталу та сукупної факторної продуктивності 

в зростання економіки не відображають її реального стану через відсутність 

точних статистичних даних про вартість основних засобів [184, с. 13–14]. 

І. Тараненко, досліджуючи економічну динаміку країн на основі 

методики фахівців аналітичної організації «Рада Національної промислової 

конференції», Центру зростання і розвитку Гронінгенського університету 

(Нідерланди) та інших учених, розробила прогнозні сценарії подій, якими 

передбачається, що у 2015–2030 рр. щорічний середній внесок сукупної 

факторної продуктивності у приріст вітчизняної економіки може становити 

від 0,61 до 3,2%. Величину такого внеску визначатиме рівень скорочення в 

Україні інституційних, економічних, соціально-політичних та екологічних 

ризиків [185, с. 104, 108]. 

Як видно з результатів наведених робіт, науковці, використовуючи 

різні методологічні підходи до досліджень, з одного боку, заперечують 

можливість зростання економік, що розвиваються, за рахунок збільшення 

сукупної факторної продуктивності, а з іншого – високо оцінюють її вклад в 

економічне піднесення. Ці суперечливі наукові результати є свідченням 

актуальності пошуку способу аналізу подій, які спричиняють в економіці 

коливання сукупної факторної продуктивності.  

Певні орієнтири щодо пошуку таких подій були описані в розділі 2 у 

межах логічної схеми, що розкриває закономірності зростання сукупної 

факторної продуктивності: удосконалення ринкових інститутів → зменшення 

соціальних обмежень факторної мобільності → розширення використання 

інших видів нематеріальних ресурсів → зменшення природних і технічних 

обмежень факторної мобільності → зростання мобільності факторів 

виробництва → сприятлива циклічна кон’юнктура для виробництва нових 

видів продукції → нові комбінації факторів виробництва   додаткові обсяги 

товарного виробництва за рахунок зростання сукупної факторної 

продуктивності. 
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Однак наведена схема подій є неповною, тому що відображає лише 

процес збільшення сукупної факторної продуктивності і не враховує те, що 

вона впродовж інституційно обумовленого циклу зростання також може 

зменшуватися до нульового або від’ємного значення і не впливати на 

зростання економіки. Це означає, що потрібно знайти методологічний підхід 

до дослідження закономірності зміни сукупної факторної продуктивності 

впродовж процесу утворення циклу. На наш погляд, пошук в цьому напрямі 

має базуватися на трьох вихідних положеннях, якими передбачається:  

по-перше, що зростання економіки, яка перебуває в стані повної 

зайнятості, може розпочатися за умови додаткового використання в ній 

нематеріальних ресурсів, які зменшують соціальні, природні і технічні 

обмеження факторної мобільності. Тому цілком виправдано такі ресурси 

розглядати як складову частину нових комбінацій праці, землі, капіталу, 

спрямованих на випуск нових видів товарів і послуг; 

по-друге, приріст виробництва, що не можна пояснити факторними 

витратами праці, землі та капіталу, є всі підстави трактувати, як приріст, що 

досягається за рахунок їхньої сукупної факторної продуктивності. Джерелом 

зростання останньої слугують нематеріальні ресурси, які додатково 

залучаються в процес виробництва нової продукції. Збільшення її випуску 

спричиняє інтенсивний тип зростання економіки;  

по-третє, для інституційно обумовленого циклу характерним є не лише 

інтенсивний, а й екстенсивний тип зростання економіки за рахунок 

додаткового виробничого споживання праці, землі, капіталу з метою 

масового випуску нової продукції та перетворення її в традиційну. Цей тип 

зростання починає домінувати після переродження інститутів, втрати ними 

здатності покращувати або зберігати незмінними економічні очікування, що 

змінюють факторну мобільність в економіці. 

Урахування наведених положень дає підставу процес циклоутворення, 

як набір взаємозв’язаних подій, що спричиняють в економіці коливання 

сукупної факторної продуктивності, досліджувати в такій послідовності: 
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зміни в ринкових інститутах → коливання мобільності факторів виробництва 

→ сприятлива кон’юнктура для продажу нових або традиційних видів 

продукції → нові комбінації матеріальних і нематеріальних ресурсів 

економічного зростання   додаткові обсяги товарного виробництва, в тому 

числі за рахунок збільшення виробничого споживання матеріальних і 

нематеріальних ресурсів економічного зростання. 

Спробуємо основні події, які є елементами процесу циклоутворення, 

описати докладніше та окреслити напрями пошуку методики оцінювання 

змін у кожній із них. Розпочати такий опис варто з нагадування, що 

дослідження інституційних змін в економіці за своєю суттю є нормативним 

аналізом. Він дає змогу в реальному часі за допомогою суб’єктивних оцінок 

описати стартову фазу інституційно обумовленого циклу зростання. Проте 

для моделювання наступних фаз його перебігу, дослідник має знайти спосіб 

описувати зміни в таких динамічних елементах процесу циклоутворення, як 

мобільність факторів виробництва, циклічна кон’юнктура, комбінації 

нематеріальних і матеріальних ресурсів економічного зростання, обсяги 

виробництва за допомогою певних показників, тобто перейти від 

нормативного до позитивного аналізу подій. Разом з тим, підібрати такі 

показники інколи досить складно, тому що зазначені елементи є латентними 

явищами. Їх економісти не можуть безпосередньо спостерігати, фіксувати, 

тому що вони є недоступними для органів чуття людей.  

Наведені вище труднощі характерні не лише для економічної науки. 

Річ у тім, що світ переповнений явищами, котрі люди не можуть бачити або 

відчувати, але здатні відтворювати в розумових конструкціях на основі 

спостережень за їхніми матеріальними проявами. Наприклад, на початку 

ХХ ст. багато вчених інтуїтивно дотримувалися точки зору, що матерія має 

структуру, котру утворює найменший її складовий елемент – атом. Проте він 

виявився настільки малим, що вчені не могли знайти докази його існування. 

Тому багато з них розглядали атом як абстракцію, суто умовну математичну 

величину. На противагу таким переконанням, у 1905 р. Альберт Ейнштейн 
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навів у своїх роботах достатньо переконливі аргументи на користь атомо-

молекулярного устрою світу, використавши результати експерименту під 

назвою «танцюючий пилок». Його суть можна подати так. Якщо квітковий 

пилок розпорошити над водою, то, спостерігаючи за ним під мікроскопом, 

можна побачити, що його часточки починають хаотично рухатися. Цей 

ефект, відкритий Робертом Броуном у 1827 р., був широко відомий у 

наукових колах, але лише А. Ейнштейну прийшло на думку, що рух 

квіткового пилку відбувається під «бомбуванням» хаотично рухливих 

молекул води [186]. Таким чином, А. Ейнштейн, не маючи змоги 

безпосередньо спостерігати рух молекул, довів реальність їх існування за 

допомогою матеріальних проявів у вигляді «танцюючих» на воді часток 

квіткового пилку. 

Економісти також не завжди мають змогу спостерігати за 

економічними явищами, тому що вони часто пов’язані з колективною 

ринковою поведінкою людей. Наприклад, ніхто з економістів ніколи 

безпосередньо не спостерігав, як технологічний прогрес впливає на 

національне господарство, як змінюються технологічні уклади або 

накопичується людський капітал тощо. Проте реальність існування цих явищ 

науковці доводять за допомогою спостережень за їхніми матеріальними 

проявами. Серед них часто називають такі: розширення сектора 

високотехнологічних виробництв, капіталовкладення в науково-дослідні та 

дослідно-конструкторські розроблення, поетапна зміна технологій в 

економіці, збільшення конкурентоспроможності товарів і послуг на світових 

ринках, зростання рівня освіти населення, приріст висококваліфікованої 

робочої сили тощо.  

За аналогією можна стверджувати, що такі явища, як мобільність 

виробничих ресурсів та їхні комбінації, циклічна кон’юнктура, пов’язані з 

колективною поведінкою людей і тому не піддаються прямим 

спостереженням. Наприклад, ніхто з економістів ніколи не спостерігав, як у 

національному господарстві під дією реформ виникають нові види інституційно 



 211 

обумовлених ринків, як вони, створюючи сприятливі умови для збільшення 

факторної мобільності в економіці, зумовлюють виникнення в ній нової хвилі 

циклічної кон’юнктури, як під її впливом в сфері виробництва утворюються 

нові факторні комбінації і як вони використовуються для додаткового випуску 

та продажу продукції. Не маючи змоги безпосередньо спостерігати ці явища, 

економісти спроможні описати їх лише в один спосіб – зібрати опосередковані 

докази та свідчення їхнього існування й розробити оціночні показники для 

фіксації змін у них. Враховуючи наведені обставини, дослідити динамічні 

елементи процесу циклоутворення  можна так.  

Зміни в ринкових інститутах. Відправною точкою для дослідження 

процесу циклоутворення є пошук періоду реформ в економіці та оцінювання 

їх впливу на структуру інституційно обумовлених видів ринків, збільшення 

серед них тих, які створюють умови для розширення обігу нових видів 

продукції. Починаючи такі дослідні роботи, науковець має чітко 

орієнтуватися, яким чином структура ринків аналізується в мікроекономічній 

теорії економічного зростання.  

У мікроекономічній теорії економічного зростання структура ринків 

економіки досліджується як пропорції виробництва та обігу різних видів 

товарів і послуг. Якщо за результатами дослідження встановлюється факт, 

що у загальному випуску частка високотехнологічної продукції є достатньо 

великою у порівнянні з іншими країнами, то на основі цього робиться 

висновок, що економіка має відносно більші потенціальні можливості для 

прискореного зростання в майбутньому в межах світового господарства. 

Структурні пропорції випуску товарів і послуг в економіці України 

науковцями активно вивчаються понад два десятиліття. Дослідження в цьому 

напрямі були започатковані в роботах: І. Лукінова, В. Гейця [187], 

Б. Кваснюка [188], Д. Богині, Г. Волинського [189]. У подальшому ця 

проблематика почала розширятися та досліджуватися комплексно у 

колективних працях вітчизняних учених [190]. У них вони наводили докази 

щодо необхідності усунення диспропорцій у структурі вітчизняного 
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виробництва [191], доцільності її наближення до пропорцій випуску 

розвинених країн світу, де постійно зростає частка високотехнологічних 

виробництв, що розвиваються на основі інформаційно-комп’ютерних 

технологій і комунікацій.  

Пізнавальні можливості цього напряму досліджень можна 

продемонструвати так. За оптимістичними оцінками вітчизняних науковців, 

зроблених з урахуванням європейський стандартів, в Україні частка 

високотехнологічної продукції становить 4–5 % у загальному обсязі 

промислового виробництва. Водночас така частка в США становить близько 

35 %, Японії – 16 %, ЄС – 14 % у загальному внутрішньому виробництві 

[192, с. 305, 316]. Спираючись на ці дані можна стверджувати, якщо 

економіка України розвиватиметься інерційно, то за рівнем доходів на одну 

особу населення вона ніколи не наблизиться до розвинених країн світового 

господарства. Це випливає з того, що високотехнологічна продукція завжди є 

конкурентоспроможною на внутрішньому та зовнішньому ринках. Тому 

країни, де її частка в загальному випуску є відносно великою, завжди будуть 

отримувати більші доходи на одиницю ресурсних витрат у порівнянні з тими, 

що випускають низько- чи середньотехнологічні товари та послуги.  

Слабке місце цього напряму досліджень полягає в тому, що вчені, 

вивчаючи товарну структуру ринків економіки, можуть лише констатувати, 

що в майбутньому вона спроможна прискорено чи уповільнено зростати у 

порівнянні з іншими країнами. Проте вони не мають змоги кількісно оцінити 

величину втрат добробуту, які несе суспільство через невідповідність 

структури товарного виробництва досягненням технологічного прогресу.  

У дисертації пропонується дещо інший підхід до вивчення структури 

ринків. Ним передбачається, що її утворюють певні види інституційно 

обумовлених ринків [193, с. 46–48], поява яких в економіці є свідчення 

вдосконалення або переродження норм базових ринкових інститутів, 

зменшення або збільшення їх спроможності змінювати економічні очікування 

учасників ринку. Вивчаючи зміни в структурі інституційно обумовлених 
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ринків, дослідник має змогу зробити висновок про те, чи може серед них 

збільшитися число тих, де існують: невисокий рівень витрат щодо виводу на 

ринок нової продукції; можливість встановлення на неї цін виробників; 

добросовісна нецінова конкуренція; можливість кооперації зусиль 

виробників щодо створення нових зразків продукції; сталий рівень 

трансакційних витрат; висока купівельна спроможність та широкі права 

споживачів. Якщо за результатами аналізу буде встановлено, що в економіці 

число таких ринків може суттєво збільшитися, то в дослідника виникають 

підстави для висновку, що проведені інституційні реформи є достатніми, щоб 

спричинити в майбутньому новий цикл економічного зростання країни.  

Коливання мобільності факторів виробництва. Описати мобільність 

факторів виробництва економіст може лише опосередковано, спираючись на 

таке припущення. Якщо мобільність факторів виробництва в процесі їх 

нового комбінування прискорюється, то це зумовлює розширення випуску 

нових видів продукції в економіці, збільшення її ефективності, підвищення в 

ній рівня оборотності товарно-матеріальних запасів. Якщо ж факторна 

мобільність зменшується, то це призводить до зворотних економічних 

тенденцій та виникнення в економіці розриву між фактичним і потенційним 

обсягом виробництва, який міг бути, якби факторна мобільність зберігалася 

на попередньому рівні. Причому різницю між фактичним і потенційним 

обсягом виробництва варто розглядати, як втрати добробуту суспільства, що 

виникають через уповільнення факторної мобільності.  

Сприятлива кон’юнктура для продажу нових або традиційних видів 

продукції. Особливість циклічної кон’юнктури полягає в тому, що вона існує 

у формі двох взаємозаплутаних (зчеплених) складових: структурної та 

простої кон’юнктури, кожна з яких створює умови для ринкового обігу нової 

або традиційної продукції. З цього випливає, що опосередкованими доказами 

коливань структурної циклічної кон’юнктури можуть слугувати зміни у 

структурі сукупного попиту та сукупної пропозиції на користь нових видів 

товарів і послуг. І навпаки, опосередкованими доказами коливань простої 
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циклічної кон’юнктури можуть слугувати зміни у структурі сукупного 

попиту та сукупної пропозиції на користь традиційних товарів і послуг. 

Наприклад, можна стверджувати, що структурна циклічна кон’юнктура 

перетворюється в несприятливу, якщо зміни в структурі сукупного попиту та 

сукупної пропозиції на користь нових видів продукції починають 

уповільнюватися або наростати асинхронно, тобто лише в сукупному попиті 

або лише в сукупній пропозиції. Водночас можна констатувати, що 

структурна циклічна кон’юнктура перетворюється в сприятливу, якщо такі 

зміни починають синхронно прискорюватися. Це можна трактувати як ознаку 

виникнення на внутрішньому ринку висхідної хвилі структурної циклічної 

кон’юнктури. Довести факт її самопідсилення можна за допомогою 

показників, які свідчать про початок в економіці процесу кумулятивного 

зростання товарного виробництва.  

Нові комбінації матеріальних і нематеріальних ресурсів економічного 

зростання. Методологією дослідження передбачається, що такі комбінації 

здійснюються для додаткового випуску нової продукції. З цього випливає, 

що описати нове комбінування можна опосередковано за допомогою 

показників, які дають змогу оцінити внесок в приріст товарного виробництва 

матеріальних і нематеріальних ресурсів [194, с. 29].  

Обсяг товарного виробництва. Методологією дослідження 

передбачається, що в економіці матеріальні блага можуть бути об’єктом як 

купівлі-продажу на ринку, так і позаринкового розподілу. Найбільш точно 

оцінити обсяг товарного виробництва можна за допомогою показників, що 

характеризують величину випуску або споживання кінцевих товарів і послуг, 

які надходять до споживачів виключно через ринок. 

Коротко підсумовуючи, варто зауважити, що методологічний підхід до 

створення алгоритму дослідження процесу циклоутворення можна подати у 

вигляді схеми послідовного аналізу причинно-наслідкових подій, які 

визначають закономірності періодичних коливань сукупної факторної 

продуктивності та її впливу на зростання економіки. Схемою передбачається  
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що такі елементи циклоутворення, як інституційні зміни мають піддаватися 

нормативному аналізу, а інші, як коливання в мобільності факторів 

виробництва, їхніх комбінаціях, циклічній кон’юнктурі, товарному 

виробництві – позитивному аналізу, що переважно базується на 

опосередкованих фактах і доказах.  

3.3. Методика оцінювання змін в елементах процесу циклоутворення  

Запропонований в попередньому підрозділі методологічний підхід до 

дослідження процесу циклоутворення можна використати за умови його 

доповнення методикою розрахунку показників, які дають змогу оцінити зміни в 

динамічних елементах, що його спричиняють. До складу таких показників було 

віднесено ті, що дають змогу оцінити коливання в мобільності факторів 

виробництва, циклічній кон’юнктурі, комбінаціях нематеріальних і 

матеріальних ресурсів економічного зростання, товарному виробництві. 

Спробуємо розробити методику розрахунку зазначених показників. 

 1. Показники додаткових обсягів товарного виробництва. У сучасних 

економіках виробляються десятки тисяч видів матеріальних благ. Наприклад, 

в Україні спектр їх виробництва є достатньо широким: від нафти, залізної 

руди до автомобілів, літаків і ракет, від транспортних, торговельних до 

медичних та освітніх послуг тощо. Частина виробленої продукції 

безпосередньо продається населенню та підприємствам для задоволення їх 

споживчих та виробничих потреб (споживчі та інвестиційні товари, послуги), 

частина експортується і знову повертається в економіку у формі імпорту, 

частина у вигляді сировини та напівфабрикатів продається для подальшої 

промислової переробки тощо. 

Незважаючи на різноманіття, всі матеріальні блага, що виробляються в 

національних господарствах, умовно можна розділити на три групи. Перша – 

це «товарна» (ринкова) продукція, до складу якої входять товари і послуги, 

які перебувають в обігу на внутрішніх галузевих ринках або експортуються 

до світового господарства. Другу групу утворює «нетоварна» (неринкова) 

продукція, що виробляється домогосподарствами для задоволення власних 
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потреб: матеріальні блага, які виготовляються в господарствах населення для 

власного споживання; послуги з будівництва житла власними силами та його 

утримання тощо. Третю групу формує інший вид «нетоварної» продукції, 

котра надається споживачам у формі послуг колективного характеру. До 

їхнього числа входять ті, що надаються органами державної влади з метою 

підтримання громадського порядку та безпеки, національної оборони, 

законодавчої та нормативно-регулюючої діяльності, охорони навколишнього 

середовища, науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи тощо.  

Виробництво продукції, що утворює другу й третю групу, в кожній 

економіці регулюється не ринковим механізмом, а потребами 

домогосподарств і фінансовими можливостями держави. Водночас 

продукція, що входить до складу першої групи, долає шлях від виробника до 

споживача виключно через ринок. Обсяг її випуску може слугувати оцінкою 

величини товарного виробництва в економіці.  

В економіці для оцінки вартості сукупного виробництва ринкової і 

неринкової продукції (товарів і послуг) кінцевого споживання 

використовується показник ВВП. Для більш точного оцінювання сукупності 

товарів і послуг кінцевого споживання, виробництво яких в країні 

регулюється ринковим механізмом, тобто попитом, пропозицією та ціною, 

можна обрати два показники: обсяг товарного виробництва або внутрішнього 

ринку. Докладніше методику їх розрахунку можна описати так.  

 Показник обсягу товарного виробництва в економіці. Для його 

розрахунку можна використати таку формулу:  

Q
 = ВВП - кінцеві колективні споживчі витрати - вартість продукції, що 

вироблена домогосподарствами для задоволення власних потреб.  

 Показник обсягу внутрішнього ринку в економіці. Проблема 

оцінки вартості усіх товарів і послуг, які споживаються в економіці змусила 

науковців увести показник «обсяг (місткість, розмір, величина) внутрішнього 

ринку». Він характеризує сукупну вартість кінцевих товарів і послуг, які за 
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певний період домогосподарства, підприємства та органи державної влади 

придбали на внутрішніх ринках економіки [195, c. 60].  

Разом з тим, варто зазначити, що обсяг внутрішнього ринку, як і ВВП, 

валові заощадження та інші макроекономічні показники, – це суто розумова 

абстрактна конструкція, котра створюється за допомогою певної системи 

розрахунків і використовується для здійснення емпіричних досліджень. 

Обсяг внутрішнього ринку країни неможливо побачити в вигляді великого 

складу споживчих, інвестиційних товарів та переліку наданих послуг, які 

можна перерахувати та описати, тому що фізично вони не існують. За 

допомогою цього показника економісти умовно прирівнюють всю куплену на 

внутрішніх ринках продукцію до вартості кінцевих товарів і послуг, які 

придбані для задоволення споживчих та інвестиційних потреб суспільства.  

Заради об’єктивності варто зазначити, що показник обсягу 

внутрішнього ринку ще широко не використовується економістами для 

здійснення прикладних досліджень. Наприклад, у вітчизняній науковій 

літературі можна знайти приклади того, що окремі економісти, вивчаючи 

проблеми розвитку внутрішнього ринку України, не намагаються оцінювати 

кількісно його величину [196; 197]. Це пояснюється відсутністю в 

економічній науці єдиної загальноприйнятої методики розрахунку показника 

обсягу внутрішнього ринку [198, с. 226–230]. Спробуємо її запропонувати, 

використавши наявні напрацювання економістів.  

Найвідомішу методику розрахунку обсягу внутрішнього ринку 

запропонували фахівці ВЕФ. На їхню думку, цей показник має давати змогу 

оцінювати сукупну вартість товарів і послуг, які були придбані на 

внутрішньому ринку будь-якої країни для кінцевого споживання та валового 

нагромадження. Формула його розрахунку виглядає так: ВВП + імпорт 

товарів та послуг – експорт товарів та послуг. Ця методика вже більше 

чотирьох десятиліть використовується для щорічного рейтингування 

національних економік за критерієм внутрішнього споживання. 
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Разом із тим запропонована фахівцями ВЕФ методика оцінки обсягу 

внутрішнього ринку не є бездоганною, тому що вона побудована на 

припущеннях, які суттєво зменшують точність розрахунків. Наприклад, 

положеннями методики передбачається, що в економіці споживачі всю 

продукцію, в тому числі й нетоварну, купують тільки на ринку, на який не 

імпортуються товари і послуги за рахунок зовнішніх запозичень. На наш 

погляд, більш точно оцінити величину внутрішнього ринку країни можна у 

спосіб, який усуне припущення, що зменшують точність розрахунків. Для 

цього формулу фахівців ВЕФ варто змінити та подати таким чином.  

W q
 = кінцеві споживчі витрати + валове нагромадження + імпорт 

товарів і послуг - експорт товарів і послуг - кінцеві колективні споживчі 

витрати - вартість продукції, що вироблена домогосподарствами для 

задоволення власних потреб, 

де W q
 – обсяг внутрішнього ринку в економіці. 

Коротко попередньо узагальнюючи, можна дійти висновку, що 

запропонована методика розрахунків дає змогу краще пояснити відмінність 

між макроекономічними показниками обсягу ВВП, товарного виробництва та 

внутрішнього ринку. Перший з них оцінює сукупну ринкову вартість 

кінцевої товарної й нетоварної продукції, що була вироблена в країні за 

певний період. Другий – характеризує сукупну ринкову вартість кінцевої 

товарної продукції, що за певний період була вироблена в країні для продажу 

на внутрішньому та зовнішньому ринках. Третій – відображає сукупну 

ринкову вартість кінцевої товарної продукції (включаючи чистий імпорт), 

яку за певний період економічні агенти придбали для задоволення споживчих 

і виробничих потреб. Для більш точного оцінювання сукупності товарів і 

послуг кінцевого споживання, виробництво яких в країні регулюється 

винятково ринковим механізмом, тобто попитом, пропозицією та ціною, 

варто обрати показники обсягу товарного виробництва або внутрішнього 

ринку. На наш погляд, при здійснені прикладних досліджень перевагу варто 

надати першому з них. Пояснити це можна тим, що кожна країна пережила 
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складні історичні періоди, коли в ній за рахунок іноземного кредитування 

споживання товарів і послуг перевищувало їхній випуск. 

2. Показники нових комбінацій нематеріальних і матеріальних ресурсів 

економічного зростання. В економіці нове комбінування матеріальних і 

нематеріальних ресурсів здійснюється для того, щоб збільшити виробництво 

нової продукції з інноваційними або якіснішими властивостями. Водночас 

для розширення випуску традиційної продукції з незмінними споживчими 

властивостями достатньо збільшити обсяги виробничого споживання 

матеріальних ресурсів. Тому зміни у виробничому використанні 

матеріальних і нематеріальних ресурсів є свідченням зменшення або 

збільшення нових факторних комбінацій, випуску нових або традиційних 

видів продукції. З цього витікає, що за допомогою показників, які 

характеризують зміни у виробничому використанні матеріальних і 

нематеріальних ресурсів, можна описати не лише їх нові комбінації, а й 

структурні зрушення у випуску на користь нової чи традиційної продукції. 

Розрахувати зазначені показники можна за допомогою методики, положення 

якої передбачають, що функція залежності пропозиції продукції від кількості 

застосованих у виробництві ресурсів виглядає так:  

Q = ƒ (R, Rр),  

де R – обсяг виробничого споживання матеріальних ресурсів 

економічного зростання;  

Rр – обсяг виробничого використання нематеріальних ресурсів 

економічного зростання.  

У межах наведеної функціональної залежності, на темп приросту 

виробництва, зміни його структури на користь нових або традиційних видів 

продукції впливає використання матеріальних і нематеріальних ресурсів. Це 

що можна змоделювати за допомогою такого математичного запису:  

∆Q 
 = ∆Q r + ∆Q р = ∆R+ ∆Rр, 

де ∆Q r – приріст товарного виробництва за рахунок збільшення 

виробничого споживання матеріальних ресурсів економічного зростання, %; 



 220 

∆Q р – приріст товарного виробництва за рахунок збільшення використання 

нематеріальних ресурсів економічного зростання, %.  

Трактування отриманого результату можна представити таким чином. 

В економіці розширення випуску: 

– на 1 % традиційної продукції з незмінними споживчими 

властивостями може відбутися за умови збільшення на 1 % виробничого 

споживання матеріальних ресурсів економічного зростання; 

– на 1 % нових видів продукції може відбутися за умови збільшення на 

1 % використання нематеріальних ресурсів економічного зростання. 

Зважаючи на те, що показник ∆Q р відображає приріст виробництва, 

який не можна пояснити витратами факторів праця, земля та капітал, його є всі 

підстави трактувати, як приріст, що досягається за рахунок їхньої сукупної 

факторної продуктивності. 

Що стосується способу розрахунку зазначених показників, то він може 

виглядати так. Зокрема, приріст у темповій формі: ∆Q r = ∆R ; ∆Q р = ∆Rр;  

∆Rр = ∆Q  – ∆R. Для оцінки змін в показнику ∆R  варто використати такі 

методичні припущення. Сукупність матеріальних ресурсів, які споживаються 

у сфері виробництва доцільно прирівняти до одного «узагальненого» ресурсу 

– природної сировини, яка процесі перероблення перетворюється в кінцеві 

товари та послуги. Аргументувати це припущення можна так. Для 

збільшення випуску традиційної продукції в економіку необхідно додатково 

залучити робочу силу, засоби виробництва та сировину. При цьому робоча 

сила та засоби виробництва нарощуються до рівня, який є необхідним, щоб 

переробити більші обсяги сировини. Тому темп їх приросту може слугувати 

індикатором динаміки використання праці та капіталу в економіці. 

Проте оцінити приріст споживання сировини в економіці є нелегким 

завданням. Річ у тім, що в секторі виробництва одні й ті ж природні ресурси 

можуть послідовно перероблятися на низці технологічно зв’язаних 

підприємств. Це вносить у систему оцінки обсягів їхнього виробничого 

споживання певну невизначеність та труднощі. На наш погляд, їх подолати 
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можна таким шляхом. Зокрема, зміну ресурсовитрат дослідити на прикладі 

не всіх, а лише первинних природних ресурсів, які підприємства масово 

закуповують для виробництва товарів і послуг, а домогосподарства – для 

кінцевого споживання.  

Методику оцінки споживання первинних природних ресурсів 

запропонував російський економіст М. Узяков, який вивчав джерела 

зростання економік СРСР і США в 1960–1990 рр. За результатами 

дослідження він отримав наступні результати. У СРСР середньорічний 

приріст економіки дорівнював 5,06 %, з яких 4,02 % будо досягнуто за 

рахунок залучення в виробництво додаткових обсягів природних ресурсів та 

1,04 % – за рахунок збільшення продуктивності їх використання. Для США 

зазначені показники відповідно становили – 3,2; 0,9; і 2,3 %. Ці дані дали 

підставу констатувати факт, що 80 % економічного зростання в СРСР 

забезпечувалося екстенсивним шляхом. Водночас у США спостерігалася 

зворотна тенденція. Майже 72 % економічного зростання забезпечувалося 

інтенсивним шляхом та супроводжувалося збільшення випуску якіснішої 

продукції і лише 28 % – екстенсивним [199, с. 20]. Стосовно вітчизняної 

економіки, наведені показники будуть докладніше описані в розділі 4, що 

присвячений опису фаз перебігу інституційно обумовленого циклу зростання 

в Україні. Попередньо підсумовуючи варто зауважити, що кожну нову 

комбінацію ресурсів економічного зростання можна описати в темповій 

формі за допомогою показників ∆Q r та ∆Q р. 

 3. Показники коливань циклічної кон’юнктури та факторної 

мобільності. Як уже зазначалося, в економіці нове комбінування 

матеріальних і нематеріальних ресурсів економічного зростання для 

додаткового випуску продукції розпочинається під впливом циклічної 

кон’юнктури. Вона існує у формі двох складових частин: структурної та 

простої кон’юнктури, кожна з яких визначає обсяги ринкового обігу 

інноваційної та якіснішої або традиційної продукції. Визначити вектор 

розвитку цих видів кон’юнктури можна за допомогою показників, які дають 
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змогу оцінити структурні зміни в попиті та пропозиції на користь нової або 

традиційної продукції в найбільших секторах внутрішнього ринку, що 

регулюють виробництво споживчої та інвестиційної продукції. Спробуємо 

вибрати такі показники.  

А). Структурні зміни в споживчому попиті. У 1854 р. німецький 

статистик Ернст Енгель на основі спостережень виявив існування залежності 

між зменшенням доходів сімей та зростанням їхніх витрат на харчування за 

рахунок скорочення статей власного бюджету, пов’язаних із задоволенням 

інших потреб. Згодом ця закономірність отримала назву закону Енгеля. 

Положення цього закону передбачають, що при зростанні доходів витрати 

домогосподарств на закупівлю різних видів продукції також збільшуються, 

але в різних пропорціях: найповільніше зростають витрати на придбання 

продуктів харчування, прискорено – на оплату послуг та закупівлю 

непродовольчих товарів, особливо тривалого користування.  

Відповідно до закону Енгеля споживачі починають переходити на 

ринки нових і водночас дорожчих видів продукції лише за умови наявності 

позитивних очікувань щодо зростання особистих доходів у майбутньому. 

Досліджуючи цю закономірність в Україні, вітчизняний учений 

О. Мірошниченко дійшов висновку, що із зростанням доходів 

домогосподарств на 1 % питома вага витрат на продукти харчування 

зменшується в середньому на 0,11 %, а на непродовольчі товари та послуги – 

збільшується на 0,10 % (особливо витрати на оплату послуг ресторанів, 

готелів і зв’язку, придбання предметів домашнього вжитку, побутової 

техніки та утримання житла) [200, c. 316, 320].  

Якщо очікування споживачів щодо зростання особистих доходів у 

майбутньому є нестійкими або негативними, то структура їхніх витрат на 

внутрішніх ринках економіки залишається незмінною або повертається до 

стану минулих періодів. Коли доходи прискорено зростають не в усіх, а лише 

в невеликої частини споживачів, то інтенсивність змін у споживчих витратах 

на користь інноваційної та якіснішої продукції стає недостатньою для того, 
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щоб стимулювати підприємців започаткувати її масове виробництво. За цієї 

умови потреби в такій продукції задовольняються за рахунок імпорту.  

Швидкість структурних змін у споживчому попиті можна оцінити за 

допомогою показника величини дискреційного доходу домогосподарств. Як 

відомо, в економічній науці він використовується для оцінки тієї частини 

чистого доходу домогосподарств, яка може бути витрачена ними після 

задоволення потреб у споживанні товарів і послуг першої життєвої 

необхідності. Доцільність використання цього показника можна пояснити так. 

Великий приріст дискреційного доходу означає, що в структурі грошових 

витрат домогосподарств зменшується частка тих, які витрачаються на 

придбання продовольчих товарів та оплату комунальних послуг. Як відомо, 

велика частка останніх у структурі споживчих витрат є ознакою бідності 

населення, його неспроможності масово переходити на ринки нової продукції. 

Б). Структурні зміни в інвестиційному попиті. Найбільшими покупцями 

інвестиційної продукції в економіці є виробники споживчих товарів і послуг. 

Вони схильні збільшувати свою інвестиційну активність у періоди, коли 

очікують, що в майбутньому ціни на традиційні споживчі товари і послуги 

залишаться на низькому рівні або зменшаться. Ця обставина спонукає їх 

закупати передову інвестиційну продукцію з метою випуску нових видів 

товарів і послуг й отримання додаткових доходів.  

Кількісно оцінити величину попиту підприємств на ринках нових видів 

інвестиційної продукції можна за допомогою показників, які характеризують 

в секторі товарного виробництва динаміку оновлення основних засобів. Для 

їх придбання підприємства можуть використовувати власні фінансові 

ресурси або залучити кошти банків, держави чи іноземних і вітчизняних 

інвесторів. Основні джерела оновлення основних засобів дають інформацію 

про те, чи є сприятливим інвестиційний клімат для структурних змін в країні.  

В). Структурні зміни в пропозиції національної споживчої продукції. 

При зміні на внутрішньому ринку структури споживчого попиту на користь 

інноваційної та якіснішої продукції товаровиробники постають перед 
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вибором: розпочати її імпорт або виробництво. При вирішенні цієї дилеми 

вони починають оцінювати витрати, пов’язані не лише із придбанням 

найсучасніших технологій, машин та обладнання, а й подоланням соціальних 

обмежень, які виникають при виведенні на ринок нових зразків продукції. 

Якщо такі витрати будуть перевищувати доходи від продажу нової продукції, 

то товаровиробники свідомо нададуть перевагу її імпорту.  

На внутрішньому ринку країни швидкість структурних змін у пропозиції 

споживчої продукції можна оцінити за допомогою показників роздрібного 

товарообороту національних й імпортних споживчих товарів. Логіку їх 

використання можна пояснити так. Якщо в роздрібному товарообороті 

збільшується частка продажу національної продукції, то це означає, що в уяві 

покупців вона є інноваційною та якіснішою порівняно з імпортною. І навпаки, 

якщо в товарообороті зростає частка імпортної продукції, то це означає, що 

споживачі визнають її інноваційною та якіснішою порівняно з національною.  

Г). Структурні зміни в пропозиції національної інвестиційної 

продукції. Їх можна спостерігати у разі, коли зростання в галузях 

виробництва споживчої продукції породжує додатковий попит на нові види 

інвестиційних товарів, випуск яких забезпечують національні підприємства.  

Якщо коротко, то у попередньому підсумку слід зауважити, що 

коливання циклічної кон’юнктури можна описати за допомогою показників, 

які дають змогу виявити в економіці структурні зміни в сукупному попиті та 

сукупній пропозиції на користь інноваційної та якіснішої або традиційної 

продукції. Синхронні зміни у структурі сукупного попиту та сукупної 

пропозиції на користь інноваційної та якіснішої продукції породжують 

висхідну хвилю структурної циклічної кон’юнктури, на користь традиційної 

– висхідну хвилю простої циклічної кон’юнктури.  

Повертаючись до проблематики оцінювання факторної мобільності в 

економіці варто зауважити, що це можна зробити за допомогою показників, 

які дають змогу виявити зміни в оборотності товарно-матеріальних запасів, 

різниці між фактичним і потенційним обсягом товарного виробництва [201]. 
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При цьому варто дотримуватися точки зору, що така різниця являє собою 

втрати добробуту суспільства. Розрахувати абсолютний обсяг потенційного 

виробництва в економіці можна за формулою:  

Q 
iрt = (Q 

i 
/ (1 + ∆R

iр )) × (1 + ∆R
bр), 

де  Q рt – обсяг потенційного товарного виробництва в економіці;  

∆Rр – приріст обсягу використання нематеріальних ресурсів в економіці, %; 

і,b – розрахунковий та базовий період часу. 

Базовим для розрахунку варто обрати період, коли показник ∆R р набув 

максимального значення після здійснення інституційних реформ в економіці. 

Відносну різницю між фактичним і потенційним обсягом товарного 

виробництва в економіці можна оцінити за допомогою спеціального 

показника, формула розрахунку якого виглядає так: 

LQ = (Q 
 – Q рt ) / Q  × 100%, 

де  LQ – втрати добробуту суспільства через уповільнення мобільності 

факторів виробництва в економіці, % до фактичного обсягу виробництва; 

Показник LQ можна використати для побудови графіка відставання 

фактичного обсягу виробництва від потенційно можливого. При його 

створенні варто враховувати, що LQ набуває від’ємного значення, коли 

фактичний обсяг виробництва є меншим від потенційно можливого, 

позитивного – коли фактичний обсяг виробництва перевищує потенційний 

унаслідок впливу на ринок потужних позитивних економічних шоків.  

Рівень оборотності товарно-матеріальних запасів в економіці можна 

розрахувати за формулою:  

N = Q / S, 

де N – коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних запасів в 

економіці;  

S –  обсяг товарно-матеріальних запасів в економіці.  

Коротко підсумовуючи, варто зазначити наступне. Коливання в 

ефективності ринкових інститутів, мобільності факторів виробництва, 

циклічній кон’юнктурі, комбінаціях нематеріальних і матеріальних ресурсів 
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економічного зростання, обсягах виробництва є обов’язковими елементами 

аналізу процесу циклоутворення. Тому методику оцінювання змін у цих 

подіях доцільно розглядати як складову частину прикладної моделі 

інституційно обумовлених циклів зростання. Проте виявлення цієї складової 

частини не робить модель завершеною, тому що вона не містить методики 

опису процесу циклоутворення у випадку, якщо він переривається кризою. 

При пошуку показників для її опису варто врахувати таке.  

Через руйнівні наслідки економічні кризи постійно перебувають в 

центрі уваги науковців і спеціалістів органів державної влади. Свої зусилля 

вони переважно концентрують навколо проблем передбачення, 

попередження та нейтралізації наслідків криз. При цьому одним із основних 

завдань залишається встановлення моменту входження економіки до 

кризового стану. При його вирішенні науковці спираються на всеосяжний 

закон збереження інформації. Ним передбачається, що економічні системи 

наповнені інформацією не лише про минулий, а й майбутній розвиток. 

Завдання вченого полягає в тому, щоб зуміти її знайти.  

Найчастіше економісти намагаються передбачити кризи шляхом 

виявлення макроекономічних дисбалансів у функціонуванні економік або 

їхніх фінансових секторів. Проте спрогнозувати момент виникнення кризи 

вдається лише тим із них, які здатні докладно аналізувати та, напевно, 

інтуїтивно відчувати взаємозалежний розвиток великої кількості подій у 

національній і світовій економіці. Наприклад, професор економіки Нью-

Йоркського університету Нуріель Рубіні, виступаючи в вересні 2006 р. на 

семінарі МВФ, передбачив виникнення світової кризи 2008–2009 рр., її 

основні причини та наслідки [202].  

У дисертації досліджуються лише ті економічні кризи, що належать до 

числа системних, які вносять незворотні зміни в структуру виробництва. Як 

уже зазначалося, однією з умов їх виникнення є перебування економіки в 

стані нульового зростання через зменшення рівня ефективності інститутів, їх 

неспроможності створити стимули для розширення виробництва нових видів 
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продукції. Причиною виникнення таких криз можуть слугувати суспільно-

резонансні економічні або неекономічні події, які спроможні сформувати 

негативні очікування споживачів і підприємців щодо можливості збереження 

доходів у майбутньому. Зазначені кризи можуть віддалятися або 

наближатися, наприклад, сприятливою або несприятливою кон’юнктурою на 

міжнародних ринках товарів і послуг або кредитних ресурсів.  

Через стохастичну природу системні кризи не доцільно розглядати, як 

об’єкт прогнозування в теорії економічних циклів. За її допомогою 

дослідники можуть лише накопичувати докази того, що інституційно 

обумовлений цикл зростання наближається до заключної фази розвитку, і що 

входження економіки в стан нульового зростання є ознакою високої 

ймовірності початку в ній системної кризи, що здатна дати початок рецесії. 

Для опису системних криз до прикладної моделі доцільно включити 

показники, які можуть вказувати на зростання невизначеності в очікуваннях 

учасників ринку та їхніх трансакційних витрат. Зокрема, про збільшення 

останніх опосередковано можуть свідчити високий рівень інфляції, 

дебіторської заборгованості підприємств, бартерних операцій тощо, про 

наростання невизначеності – скорочення роздрібної та біржової торгівлі, 

ділових угод, товарного виробництва, доходів домогосподарств, підприємств 

і держави.  

3.4. Алгоритм дослідження інституційно обумовленого циклу зростання  

Методологія дослідження та методика оцінювання процесу 

циклоутворення дали змогу розробити низку економічних показників. Проте 

вони набудуть певну наукову цінність лише за умови, якщо будуть 

використані для створення алгоритму графічного моделювання та аналізу 

перебігу інституційно обумовленого циклу зростання.  

Створення алгоритму доцільно розпочати з поділу показників на 

базові, що дають змогу графічно зображати траєкторію і фази перебігу циклу, 

та похідні локальні, що можна використати для опису економічних 

тенденцій, які є характерними для кожної з фаз. Спробуємо за допомого цих 
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груп показників спроектувати графічну модель ідеального (еталонного) 

циклу та виявити економічні тенденції, що характерні для його фаз. 

Послідовність та способи здійснення цих науково-дослідних робіт можна 

розглядати як порядок дослідження циклу. 

1. Графічна модель ідеального (еталонного) інституційно 

обумовленого циклу зростання. Графічне моделювання циклу доцільно 

здійснювати в двох проекціях. Перша з них має подавати цикл у формі 

динаміки приросту товарного виробництва в економіці після проведення 

інституційних реформ. Друга проекція – має містити докази, що виявлені 

коливання виробництва зумовлені не випадковими подіями, а новими 

комбінаціями нематеріальних і матеріальних ресурсів, що здійснювалися для 

додаткового випуску нової продукції.  

Для зображення циклу в першій проекції варто обрати показник ∆Q . 

Створена за його допомогою графічна модель ідеального інституційно 

обумовленого циклу зростання подана на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Графічна модель ідеального інституційно обумовленого циклу 

зростання, що відтворює динаміку приросту виробництва в економіці 

Джерело: складено автором.  

На рис. 3.1 крива АЕ побудована на основі часового ряду показника 

∆Q , що відображає ланцюговий приріст товарного виробництва в економіці 

впродовж інституційно обумовленого циклу зростання. Криву поділено на 
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відрізки, кожний з яких використаний для позначення І–V фази циклу. 

Коротко описати кожну з них можна так: 

І фаза – депресія. Вона зображена у вигляді точки А і відображає 

момент перебування економіки в депресії та проведення інституційних 

реформ, спрямованих на вдосконалення інститутів внутрішнього ринку. 

Формальну ознаку цієї фази можна подати так: ∆Q = 0;  

ІІ фаза – прискореного зростання. Вона зображена у вигляді відрізку 

АВ і відображає факт постійного збільшення приросту економіки. Формальну 

ознаку цієї фази можна подати так: ∆Q ↑; 

ІІІ фаза – стабільного зростання. Вона зображена в вигляді відрізку ВС 

і відображає факт стабільно високого приросту економіки. Формальну ознаку 

цієї фази можна подати так: ∆Q = const; 

ІV фаза – уповільненого зростання. Вона зображена у вигляді відрізку 

СD і відображає факт постійного зменшення приросту економіки. Формальну 

ознаку цієї фази можна подати так: ∆Q ↓; 

V фаза – нульового зростання/рецесія. Вона зображена у вигляді 

відрізку DЕ і відображає факт зупинки приросту економіки. Формальну 

ознаку цієї фази можна подати так: ∆Q = 0.  

Для зображення циклу в другій проекції варто обрати показники ∆Q r 

та ∆Q р, зміни в яких спричиняються новим комбінуванням матеріальних і 

нематеріальних ресурсів для випуску нової продукції. Створена за 

допомогою цих показників графічна модель ідеального інституційно 

обумовленого циклу зростання подана на рис. 3.2.  
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Рис.3.2. Графічна модель ідеального інституційно обумовленого циклу 

зростання, що відтворює внесок матеріальних і нематеріальних ресурсів 

в приріст виробництва в економіці 

Джерело: складено автором. 

На рис. 3.2 за допомогою кривих АВ1Е та АВ2Е зображено коливання в 

економіці внеску матеріальних і нематеріальних ресурсів в приріст товарного 

виробництва. Зокрема, крива АВ1Е, що побудована на основі часового ряду 

показника ∆Q r, відтворює приріст випуску традиційної продукції за рахунок 

перероблення додаткових обсягів матеріальних ресурсів. Водночас, крива 

АВ2Е, що побудована на основі часового ряду показника ∆Q р, відтворює 

приріст випуску інноваційної й якіснішої продукції за рахунок використання 

додаткових обсягів нематеріальних ресурсів. 

Зважаючи на те, що показник ∆Q  був використаний для розрахунку 

показників ∆Q r та ∆Q р, є усі підстави на криві АВ1Е та АВ2Е накласти фази 

розгортання інституційного циклу економічного зростання, що були 

зображені на рис. 3.1. Це дає змогу фази циклу пояснити як процес 

постійного комбінування матеріальних і нематеріальних ресурсів для 

додаткового випуску продукції. Спробуємо описати такі комбінації.  

Упродовж I фази циклу економіка перебуває в стані депресії. У ній не 

використовуються наявні запаси матеріальних і нематеріальних ресурсів для 
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розширення виробництва. Набір факторних комбінацій, що є характерним 

для I фази циклу формально можна подати так: ∆Q = 0, ∆Q r = 0, ∆Q р = 0. 

Упродовж IІ фази циклу приріст економіки постійно збільшується за 

рахунок розширення використання нематеріальних ресурсів (відрізок АВ2 на 

кривій АВ2Е). Їх поєднання з матеріальними ресурсами (праця, земля, 

капітал) приводить до утворення нового набору факторних комбінацій, що 

забезпечують додатковий випуск нових видів продукції в економіці. Набір 

факторних комбінацій, що є характерним для IІ фази циклу формально 

можна подати так: ∆Q ↑, ∆Q р = ∆Q, ∆Q r = 0.  

Упродовж IІІ фази циклу приріст економіки залишається стабільно 

високими незважаючи на постійне скорочення використання нематеріальних 

ресурсів (відрізок В2С2 на кривій АВ2Е). У цей період стабільність приросту 

досягається за рахунок виробничого споживання додаткових обсягів 

матеріальних ресурсів (відрізок В1С1 на кривій АВ1Е). Ці економічні 

тенденції зумовлюють утворення вже дещо іншого набору нових факторних 

комбінацій, що забезпечують додатковий випуск продукції в економіці. 

Набір факторних комбінацій, що є характерним для IІІ фази циклу 

формально можна подати так: ∆Q 
 = const, ∆Q r

 ↑, ∆Q р↓ 

Упродовж IV фази циклу приріст економіки постійно зменшується 

через скорочення виробничого споживання матеріальних ресурсів (відрізок 

С1D на кривій АВ1Е) та зупинку використання нематеріальних ресурсів 

(відрізок С2D на кривій АВ2Е). Ці економічні тенденції зумовлюють 

утворення вже іншого нового набору факторних комбінацій, що 

забезпечують додатковий випуск продукції в економіці. Набір факторних 

комбінацій, що є характерним для IV фази циклу формально можна подати 

так: ∆Q ↓, ∆Q r
 
 = ∆Q, ∆Q р = 0. 

Упродовж V фази циклу економіка перебуває в стані нульового 

зростання, який може перерости або не перерости в рецесію. Якщо базовим 

розглядати сценарій нульового зростання, то можна стверджувати таке. У 

цей період в економіці не використовуються додаткові матеріальні та 



 232 

нематеріальні ресурси для збільшення товарного виробництва. Про це 

свідчить відрізок DЕ на кривих АВ1Е та АВ2Е. За цих умов в економіці 

формується новий набір факторних комбінацій, який формально можна 

подати так: ∆Q = 0, ∆Q r
  
= 0, ∆Q р = 0.  

2. Аналіз фаз інституційно обумовленого циклу зростання. Після 

графічного зображення циклу виникає нова проблема – як довести, що кожне 

нове комбінування нематеріальних і матеріальних ресурсів було зумовлене 

інституційними змінами? На наш погляд, зробити це можливо лише в один 

спосіб, зібрати факти, які підтверджують, що новим комбінаціям 

нематеріальних і матеріальних ресурсів передували коливання факторної 

мобільності та циклічної кон’юнктури, на які безпосередній вплив мають 

лише інституційні зміни в економіці. За такого підходу послідовність 

дослідження фаз циклу набуде такого вигляду.  

Упродовж фази I циклу в країні для відновлення економічного 

зростання проводяться інституційні реформи, що спрямовані на зменшення 

соціальних обмежень факторної мобільності в економіці. 

Під час фази IІ циклу в економіці, внаслідок зменшення соціальних 

обмежень, розпочинається процес зростання мобільності основних факторів 

виробництва та формування висхідної хвилі структурної циклічної 

кон’юнктури. Під її впливом розширяються види економічної діяльності з 

випуску нової продукції. Причому одні з них зумовлюють виникнення інших, 

тобто в економіці розпочинається процес їх самопідсилювального розвитку.  

Для підтвердження факту формування висхідної хвилі структурної 

циклічної кон’юнктури варто скористатися локальними показниками, які 

дають змогу описувати економічні тенденції щодо прискорення та 

синхронізації структурних змін у сукупному попиті та сукупній пропозиції 

на користь інноваційної та якіснішої продукції. До числа таких показників 

доцільно включити набір тих, що характеризують процес кумулятивного 

зростання товарного виробництва в економіці.  
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Упродовж фази IІІ в економіці, через вичерпання потенціалу реформ, 

відбувається поступове зростання соціальних обмежень, які уповільнюють 

процес зростання факторної мобільності в економіці. Це призводить до 

перетворення сприятливої структурної циклічної кон’юнктури в 

несприятливу та уповільнення динаміки випуску нової продукції.  

Водночас на внутрішньому ринку внаслідок дії ефекту кон’юнктурної 

заплутаності формується сприятлива проста кон’юнктура для продажу 

традиційної продукції. Її виникнення зумовлено намірами підприємців 

зберегти високий рівень доходів за рахунок масового виробництва уже 

виведеної на ринок нової продукції. Це досягається шляхом зменшення рівня 

цін на неї за рахунок технологічного скорочення витрат виробництва. Відтак 

ринки колись нових видів продукції починають перетворюватися на 

традиційні. Кількість останніх постійно зростає, що супроводжується 

збільшенням обсягів споживання сировинних ресурсів в економіці. 

Унаслідок уповільненого розширення видів економічної діяльності з 

випуску нової продукції та прискореного – з випуску традиційної, в 

економіці зберігається стабільно високий приріст виробництва.  

Факт формування спадної хвилі структурної циклічної кон’юнктури 

можна підтвердити за допомогою локальних показників, які дають змогу 

виявити тенденцію щодо наростання асинхронних змін в структурі сукупного 

попиту і сукупної пропозиції на користь нових видів продукції, згортання 

процесу кумулятивного зростання виробництва в економіці. 

Факт формування висхідної хвилі простої циклічної кон’юнктури 

можна підтвердити за допомогою локальних показників, які дають змогу 

виявити тенденцію щодо збільшення випуску традиційної продукції за 

рахунок додаткового перероблення природних ресурсів, перетворення їх в 

основне джерело економічного зростання. 

Факт існування тенденції щодо уповільнення зростання мобільності 

факторів виробництва в процесі їх виробничого комбінування можна довести 

за допомогою базового показника LQ. У цей період він має підтвердити 
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виникнення розриву між фактичною та потенційною величиною виробництва 

у формі втрат добробуту суспільства.  

Під час фази IV циклу в економіці, через високі соціальні обмеження, 

зростання факторної мобільності припиняється. Унаслідок цього приріст 

випуску нової продукції набуває нульового значення, що зменшує рівень 

стійкості економіки до впливу негативних економічних шоків. Водночас 

ринки традиційної продукції, через поступову насиченість товарними 

запасами, перетворюються в рівноважні та втрачають здатність до зростання. 

На них проста циклічна кон’юнктура набуває ознак несприятливої. 

Факт зупинки зростання рівня мобільності факторів виробництва в 

економіці можна довести за допомогою базового показника Lq. У цей період 

він має підтвердити виникнення максимального розриву між фактичною та 

потенційною величиною виробництва у формі втрат добробуту суспільства. 

Факт формування спадної хвилі простої циклічної кон’юнктури можна 

підтвердити за допомогою локальних показників, які дають змогу виявити 

тенденцію щодо уповільнення динаміки продажу національної продукції на 

внутрішньому та зовнішньому ринках.  

Упродовж фази V циклу в економіці, через відсутність сприятливої 

циклічної кон’юнктури, ринки традиційної продукції не зростають. 

Тимчасово їх може активізувати поточна кон’юнктура, що змінюється під 

дією цінових та/або нецінових чинників сукупного попиту або сукупної 

пропозиції. Найвпливовіші серед них науковці узагальнюють, як позитивні 

або негативні економічні шоки. Під їх впливом нульове зростання економіки 

може перерости в короткострокове позитивне або системну кризу та рецесію.  

Підсумовуючи, варто заважити, що послідовність тенденцій зміни двох 

груп показників, які були використані для проектування графічної моделі 

ідеального (еталонного) циклу та опису фаз його перебігу можна 

використати формалізації прикладної моделі інституційно обумовленого 

циклу зростання. Основні її положення подані в табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Прикладна модель інституційно обумовленого циклу зростання 
 

Фази  
економічного 

зростання 
 

Комбінації 
ресурсів 

економічного 
зростання  

Зміна факторної мобільності та циклічної кон’юнктури  

I фаза: 
депресія 
∆Q = 0 

∆Q r = 0, 
∆Q р = 0 

Для відновлення зростання в економіці здійснюються 
інституційні реформи, спрямовані на зменшення 
соціальних обмежень мобільності факторів виробництва. 

II фаза: 
прискореного 
зростання 

 
∆Q ↑ 

∆Q р = ∆Q, 
∆Q r = 0 

Унаслідок мінімізації соціальних обмежень в економіці 
зростає факторна мобільність та виникає висхідна хвиля 
структурної циклічної кон’юнктури. Вона дає поштовх для 
прискорення структурних змін у сукупному попиті та 
сукупній пропозиції на користь нової продукції, початку 
кумулятивного зростання виробництва.  

III фаза: 
стабільного 
зростання 

 
∆Q = const 

∆Q r ↑,  
∆Q р ↓ 

Унаслідок вичерпання потенціалу інституційних реформ в 
економіці збільшуються соціальні обмеження факторної 
мобільності. Ознаками цієї тенденції є:  
– уповільнення процесу виробничого комбінування 
факторів виробництва та випуску нової продукції, 
виникнення втрат добробуту суспільства через відставання 
фактичного виробництва від потенціального; 
– спадна хвиля структурної циклічної кон’юнктури, що 
спричиняє уповільнення структурних змін у сукупному 
попиті та сукупній пропозиції на користь нової продукції,  
зупинку кумулятивного зростання виробництва; 
– висхідна хвиля простої циклічної кон’юнктури, що 
зумовлює зростання виробництва традиційної продукції за 
рахунок додаткових обсягів перероблення природних 
ресурсів і збільшує нестійкість економіки до 
кон’юнктурних шоків.  

 
IV фаза: 

уповільненого 
зростання 

 
∆Q ↓ 

 
∆Q r = ∆Q, 
∆Q р = 0 

Через високі соціальні обмеження факторної мобільності в 
економіці: 
– зупиняється процес виробничого комбінування факторів 
виробництва та випуску нової продукції, що призводить 
до максимізації втрат добробуту суспільства внаслідок 
відставання фактичного виробництва від потенціального; 
– насичуються товарними запасами ринки традиційної 
продукції, що стає причиною виникнення спадної хвилі 
простої циклічної кон’юнктури та уповільнення динаміки 
продажу традиційної продукції.  

V фаза: 
нульового 
зростання/ 
рецесія 
∆Q = 0 

 
∆Q r = 0, 
∆Q р = 0 

Унаслідок насичення товарними запасами ринків 
традиційної продукції зростання економіки зупиняється. 
Вона може увійти в стан тимчасового піднесення під 
впливом позитивних шоків поточної кон’юнктури або в 
стан системної кризи під дією негативних шоків, які 
спричиняють зростання трансакційних витрат, спад 
обсягів виробництва, ділових угод, торгівлі, доходів 
споживачів, підприємців і держави.  

 

Джерело: складено автором. 
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Послідовність здійснення науково-дослідних робіт щодо виявлення в 

економіці тенденцій, які описані в табл. 3.1, можна розглядати як алгоритм 

дослідження інституційно обумовлених циклів зростання. Він побудований з 

урахуванням того, що зазначені цикли розвиваються за одним сценарієм, 

який визначається інституційними змінами та коливаннями під їх впливом 

мобільності факторів виробництва, циклічної кон’юнктури, комбінацій 

нематеріальних і матеріальних ресурсів та обсягів товарного виробництва. 

Висновки до розділу 3 

У розділі в формі прикладної моделі розроблено алгоритм дослідження 

інституційно обумовлених циклів зростання. Методологічною основою його 

створення слугувало припущення, що процес циклоутворення можна 

дослідити шляхом послідовного аналізу причинно-наслідкових подій, які 

визначають закономірності періодичних коливань сукупної факторної 

продуктивності та її впливу на зростання економіки. Послідовність такого 

аналізу була описана у вигляді логічної схеми: зміни в ринкових інститутах 

→ коливання мобільності факторів виробництва → сприятлива кон’юнктура 

для продажу нових або традиційних видів продукції → нові комбінації 

матеріальних і нематеріальних ресурсів економічного зростання   додаткові 

обсяги товарного виробництва, в тому числі за рахунок збільшення 

виробничого споживання матеріальних і нематеріальних ресурсів. 

Для оцінювання змін у наведених подіях, які є елементами процесу 

циклоутворення, були розроблені такі методичні підходи.  

1. Додаткові обсяги товарного виробництва. Враховано, що в економіці 

товари та послуги є об’єктом як купівлі-продажу на ринку, так і 

позаринкового розподілу. Для оцінювання продукції, що виробляється для 

ринкового продажу, було обрано показник товарного виробництва. Його 

розрахунок запропоновано здійснити за формулою: Q
 = ВВП - кінцеві 

колективні споживчі витрати - вартість продукції, що вироблена 

домогосподарствами для задоволення власних потреб, де Q 
 – обсяг 

товарного виробництва в економіці. Додаткові обсяги товарного виробництва 
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в економіці можна оцінити так: ∆Q 
 
= Q 

i
 - Q 

b, де ∆Q 
 
 – приріст товарного 

виробництва в економіці; і,b – розрахунковий та базовий період часу. 

2. Нові комбінації нематеріальних і матеріальних ресурсів 

економічного зростання. Їх запропоновано описувати опосередковано за 

допомогою показників, які відображають внески матеріальних і 

нематеріальних ресурсів в приріст виробництва. Згідно з методологічним 

підходом щодо створення алгоритму дослідження процесу циклоутворення 

функція залежності ринкової пропозиції продукції від обсягів використаних 

ресурсів виглядає так: Q = ƒ (R, Rр), де R – обсяг виробничого споживання 

матеріальних ресурсів економічного зростання; Rр – обсяг виробничого 

використання нематеріальних ресурсів економічного зростання. У межах 

наведеної функціональної залежності, внесок спожитих матеріальних і 

нематеріальних ресурсів у приріст економіки можна описати за допомогою 

такого математичного запису: ∆Q 
 = ∆Q r + ∆Q р = ∆R+ ∆Rр, де ∆Q r – 

приріст товарного виробництва за рахунок збільшення виробничого 

споживання матеріальних ресурсів економічного зростання, %; ∆Q р – 

приріст товарного виробництва за рахунок збільшення використання 

нематеріальних ресурсів економічного зростання, %.  

3. Сприятлива кон’юнктура для продажу нових або традиційних видів 

продукції. Запропоновано зміни на користь цих видів продукції в структурі 

попиту та пропозиції розглядати, як ознаку коливань структурної та простої 

циклічної кон’юнктури. 

4. Коливання мобільності факторів виробництва. Для оцінювання її 

рівня використано таке припущення. Якщо мобільність факторів 

виробництва в процесі їх комбінування прискорюється, то це зумовлює 

розширення випуску нових видів продукції в економіці, збільшення її 

ефективності, підвищення в ній рівня оборотності товарно-матеріальних 

запасів. Якщо ж факторна мобільність зменшується, то це призводить до 

зворотних тенденцій та виникнення в економіці різниці між фактичним 

обсягом виробництва і потенційним, який міг би бути за незмінної 
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мобільності факторів. Причому цю різницю варто розглядати, як втрати 

добробуту суспільства, що виникають через уповільнення факторної 

мобільності. Ці методичні підходи використано для розрахунку показників:  

а) Q 
iрt = (Q 

i 
/ (1 + ∆R

iр )) × (1 + ∆R
bр), де  Qрt – обсяг потенційного 

виробництва в економіці; і,b – розрахунковий та базовий період часу;  

б) LQ = (Q 
 – Q рt ) / Q  × 100%, де  LQ – втрати добробуту суспільства через 

уповільнення мобільності факторів виробництва в економіці, % до 

фактичного обсягу виробництва. 

5. Зміни в ринкових інститутах. Спроможність інституційних реформ 

спричиняти цикл зростання запропоновано оцінювати шляхом нормативного 

аналізу їх здатності змінювати структуру інституційно обумовлених видів 

ринків на користь тих, що забезпечують обіг нових видів продукції. До таких 

ринків зараховано ті, де існують: невисокий рівень витрат щодо виводу на 

ринок нової продукції; можливість встановлення на неї цін виробників; 

добросовісна нецінова конкуренція; можливість кооперації зусиль 

виробників щодо створення зразків нової продукції; сталий рівень 

трансакційних витрат; висока купівельна спроможність споживачів.  

Показники змін в наведених елементах процесу циклоутворення були 

використані для побудови прикладної моделі, що дає змогу виявляти, 

описувати та передбачати перебіг реальних інституційно обумовлених циклів 

зростання. Моделлю передбачається, що такі цикли доцільно: 

– графічно зображати в двох проекціях. Перша з них дає змогу 

розпізнати цикл та фази його розгортання: депресія, прискорене, стабільне, 

уповільнене зростання, нульове зростання/рецесія, друга – зібрати докази, що 

цикл був зумовлений не випадковими подіями, а новим комбінуванням 

нематеріальних і матеріальних ресурсів для додаткового випуску продукції; 

– пофазно описувати за допомогою фактів, які підтверджують, що 

новим комбінаціям нематеріальних і матеріальних ресурсів передували 

коливання факторної мобільності та циклічної кон’юнктури, зумовлені 

безпосереднім впливом на них інституційних змін, що відбулися в економіці. 
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РОЗДІЛ 4. 

ІНСТИТУЦІЙНО ОБУМОВЛЕНИЙ ЦИКЛ ЗРОСТАННЯ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ЗАРОДЖЕННЯ, ФАЗИ ПЕРЕБІГУ 

У попередньому розділі була розроблена прикладна модель 

інституційно обумовленого циклу економічного зростання. Її можливості 

імітувати реальні події можна перевірити шляхом використання 

методологічних і методичних підходів для опису реальних економічних 

циклів, які мали або мають місце в національних господарствах. При цьому 

для економістів важливо не лише розпізнати та описати поточну фазу 

перебігу економічного циклу, а й оцінити, настільки вона є бажаною для 

суспільства та надати рекомендації щодо її корекції для отримання 

максимальної суспільної вигоди або уникнення загрози суспільних потрясінь.  

Якщо економісти спроможні в минулому, реальному та майбутньому 

часі описувати економічні цикли, то можна констатувати, що створена ними 

прикладна модель дає можливість з достатньо великою точністю 

відтворювати події в господарському житті країни. Факт того, що певна 

прикладна модель може бути використана для опису економічних циклів у 

багатьох національних господарствах із різним рівнем технологічного та 

соціального розвитку є свідченням безпомилковості або достовірності 

гіпотези, що була використана для створення такої моделі.  

Терміни «безпомилковість» чи «достовірність» означають, що наукова 

гіпотеза є не беззаперечною аксіомою для всіх часів, країн та народів, а лише 

тим вдалим припущенням, яке на певний момент узгоджується із зібраними в 

економіці фактами. Крім того, ці терміни свідчать, що на певному 

історичному етапі така гіпотеза широко визнавалась науковцями і 

розглядалась ними як самостійна економічна теорія. 

У цьому розділі ставиться за мету на прикладі однієї національної 

економіки лише розпочати процес перевірки гіпотези про інституційну 

обумовленість циклів зростання. Чому тільки розпочати? Річ у тім, що її 

повна перевірка потребує вивчення емпіричних даних, зібраних у багатьох 
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національних господарствах з різним рівнем розвитку. Таке масштабне 

завдання неможливо виконати в межах одного дослідження. Для цього 

потрібні ресурси та колективні зусилля великого числа науковців.  

4.1. Зростання економіки: нерівномірність, труднощі пояснення  

Першим кроком на шляху перевірки гіпотези про інституційну 

обумовленість циклів зростання є вибір національного господарства, що 

може бути використане для збору спостережень. На наш погляд, під час його 

пошуку варто дотримуватися таких критеріїв. 

По-перше, перевірку гіпотези доцільно здійснювати на прикладі країн, 

які не відносяться до числа розвинених і лише здійснюють розбудову 

сучасного ринкового господарства. Такий вибір представляє найбільший 

науковий інтерес. Його можна пояснити тим, що широко визнані нова 

кейнсіанська та нова класична теорії економічного циклу зараз не дають 

економістам змоги виявити та коректно описати періодичні коливання 

виробництва в країнах, що розвиваються [22, c. 36].  

По-друге, серед країн – претендентів на дослідження варто обрати ті, 

що мають високий рівень товарності виробництва. Такий вибір пояснюється 

тим, що економічні цикли є атрибутом виключно ринкових господарств. Це 

означає, що пошук ознак циклічності їх зростання варто розпочинати з 

вивчення рівня випуску товарної та нетоварної продукції. Якщо частка 

останньої а економіці виявиться більшою, то це дає вагомі підстави для 

висновку, що економічні цикли в такій країні є справою майбутнього.  

По-третє, серед країн з високим рівнем товарного виробництва 

доцільно відібрати ті, що зростають найбільш нерівномірно. Цей вибір можна 

пояснити тим, що в таких країнах має існувати суспільний запит на 

дослідження про причини коливань господарського життя.  

Дотримуючись наведених вище положень, можна дійти висновку, що 

кандидатом для перевірки гіпотези про інституційну обумовленість циклів 

зростання є вагомі підстави обрати Україну. У ній у 1991 р. розпочався 

процес перетворення планово-централізованої економіки в ринкову. 
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Формально, спираючись на факт проведення ринкових реформ, часовий 

відрізок української історії від початку 90-х років ХХ ст. і до сьогодення 

можна використати для пошуку ознак перебігу економічних циклів. До цього 

висновку спонукають й інші аргументи. Основні серед них полягають у тому, 

що з 1991 року в українській економіці значно зріс рівень товарності 

виробництва, зростання якого часто переривалося глибокими кризами. 

Спробуємо ці економічні тенденції подати докладніше.  

Рівень товарності виробництва в економіці можна оцінити за 

допомогою показника, що відображає частку неринкової (нетоварної) 

продукції у структурі ВВП. До складу останньої економісти, як правило, 

включають продукти та послуги, що виробляються домогосподарствами для 

задоволення власних потреб, а також ті, що споживаються суспільством 

колективно. Для оцінки їх обсягу можна використати статистичні показники, 

які відображають ринкову вартість продуктів, отриманих населенням в 

особистих підсобних господарствах і від самозаготівель, та послуг 

колективного характеру, що обліковуються, як кінцеві колективні споживчі 

витрати. Динаміка виробництва нетоварної продукції в Україні в 1991–

2014 рр. подана на рис. 4.1. 
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Рис 4.1. Динаміка виробництва нетоварної продукції в Україні  

в 1991–2015 рр. 

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України  
за відповідні роки.  

На рис. 4.1 у вигляді кривої поданий часовий ряд показника, що 

відображає ринкову вартість усієї нетоварної продукції порівняно з 
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величиною ВВП України в 1991–2015 рр. Вивчення динаміки її виробництва 

показує, що в 1991 р. обсяг нетоварної продукції становив 21,4 %, а в 2015 р. 

– 10,5 % у структурі ВВП. Його відносне скорочення більше ніж удвічі є 

свідченням зростання товарності вітчизняної економіки.  

Якщо оперувати середніми показниками, то можна стверджувати, що у 

2000–2015 рр. в Україні близько 15,0% вироблених товарів і послуг не 

перебували в ринковому обігу, тому що вони розподілялися безпосередньо 

суспільством. Іншими словами, можна сказати, що в цей період через 

ринковий механізм попиту та пропозиції надходило до споживачів близько 

85,0 % виробленої продукції. Цей факт дає підстави для припущення, що з 

початку 2000-х років рівень товарності української економіки був достатньо 

високим і вона могла бути підвладною циклічним коливанням. 

Додатковими аргументами на користь останнього може слугувати факт 

того, що вітчизняне виробництво зростало нестабільно, ривками та 

періодично входило до кризового стану. Зокрема, в 1991–2015 рр. 

виробництво продукції зазнало чотири спади. Їх перебіг графічно зображено 

на рис. 4.2.  
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Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України  

за відповідні роки. 
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На рис. 4.2 у вигляді кривої подано індекси фізичного обсягу ВВП 

України впродовж 1990–2015 рр., а штриховкою зображено періоди 

економічних криз. Їх вивчення дає змогу зробити висновок, що перша криза в 

історії незалежної України мала місце у 1991–1999 рр., друга – у 1998–

1999 рр., третя – у 2009 р., четверта – у 2014–2015 рр. При докладнішому 

дослідженні цих відрізків економічної історії неминуче виникає запитання: 

чому жодну із зазначених криз науковці нині не розглядають як ознаку 

початку чи закінчення економічного циклу в Україні?  

Відповідь на поставлене запитання можна знайти за допомогою даних 

рис. 4.2. Зокрема, вони схиляють до припущення, що в Україні точкою 

відліку економічного циклу не можна визнати жоден із чотирьох 

економічних спадів, тому що після їх закінчення вітчизняне товарне 

виробництво не перевершило рівень випуску товарів і послуг докризового 

1990 р. Іншими словами, дані рисунку свідчать, що кожний із спадів 

виробництва не став тією поворотною подією, після якої розпочалося 

тривале економічне зростання. Кризи скоріше виглядали як випадкові 

катастрофічні явища, що не давали економіці відновити обсяг виробництва 

1990 р. На користь цього висновку можна навести й інші аргументи. 

В Україні глибокий і затяжний економічний спад 1991–1999 рр., як 

правило, іменується трансформаційною кризою. Під її впливом вітчизняне 

виробництво скоротилося більше ніж удвічі. Так, у 1999 р. величина ВВП 

становила 40,8 % порівняно з 1990 р. До цього часу вітчизняні та зарубіжні 

науковці не можуть пояснити: тривалий спад 1990-х років був неминучою чи 

випадковою подією, яку можна було уникнути?  

На початку 1990-х років схожі спади виробництва спостерігалися в 

більшості постсоціалістичних країн, які розпочали перехід до ринку.  

В економічній літературі ці спади почали іменуватися як трансформаційні, 

щоб підкреслити їх зв'язок з початком ринкових реформ. Перші ґрунтовні 

дослідження природи трансформаційних спадів у перехідних економіках 

провели вчені: датський – О. Норґаард [203, с. 154] та російський – 



 244 

В. Полтерович. Наприклад, зібрані В. Полтеровичем спостереження 

свідчили, що з 28 країн із перехідною економікою тільки двом – Китаю та 

В’єтнаму – вдалося уникнути драматичного падіння виробництва після 

ліберальних реформ, які розпочалися в 1989–1992 рр. Ці факти дали йому 

підставу позначити проблему щодо відсутності наукового пояснення причин 

і механізмів трансформаційних спадів [48, с. 236]. 

У 1998–1999 рр. в Україні мав місце економічний спад, який був 

зумовлений світовою фінансовою кризою, що в серпні 1998 р. вразила 

економіку. Під впливом цієї кризи трансформаційний спад виробництва 

продовжився аж до початку 2000 р.  

У 2009 р. в Україні виник економічний спад, який був спричинений 

світовою фінансово-економічною кризою 2008–2009 рр. Він став 

найбільшою подією 2000-х років, наслідки якої не вдалося подолати до 

сьогоднішнього дня. Про це свідчить той факт, що в Україні обсяг 

виробництва до цього часу не перевершив докризовий рівень 2008 р.  

У 2014 р. розпочався різкий спад вітчизняного виробництва, який був 

зумовлений торговельною та окупаційною війною Росії проти України та 

низкою її внутрішніх економічних проблем. У 2015 р. він перетворився в 

кумулятивний, у 2016 р. його активна фаза добігла кінця.  

Не до кінця пояснена природа трансформаційної кризи 1991–1999 рр., 

яскраво виражені випадкові зовнішньоекономічні причини економічних 

криз 1998–1999 рр., 2009 р. та 2014–2015 рр. спонукали вітчизняних 

науковців до висновку, що економічні цикли ще не притаманні українській 

економіці. Наприклад, українські вчені Л. Возна та Я. Жаліло зібрали 

емпіричні докази на користь того, що в 2005–2006 рр. економіка України 

увійшла в фазу «перегріву», яка восени 2008 р. переросла в рецесію. Проте, 

спираючись на зібрані дані, вони дійшли висновку, що ще зарано 

стверджувати про наявність вираженого бізнес-циклу в українській 

економіці [204, с. 28, 32]. Цієї точки зору також дотримувалися розробники 

Державної програми розвитку внутрішнього виробництва, що була 
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затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. 

№ 1130. Зокрема, в ній констатувалося, що період з 1990 р. мав ознаки 

депресії зумовленої трансформаційними перетвореннями в економіці. Її 

стабільне зростання у вигляді економічних циклів може розпочатися в 

2012–2015 рр. Проте згодом окремі емпіричні докази існування циклічних 

коливань ВВП України в 2004–2009 рр. та 2000–2012 рр. надали 

І. Тараненко та А. Вдовиченко та [205, с. 351; 206, с. 60–61]. В. Подлєсна 

шляхом макроекономічного аналізу дійшла висновку про перебіг у 1991–

2008 рр. в Україні середньострокового економічного циклу, і що криза 

2009 р. дала початок новому такому циклу [27, с. 409]. Водночас 

проведений аналіз динаміки обсягів виробництва в Україні за показником 

реального ВВП в 1991–2015 рр. дозволив С. Міщенко, С. Науменковій, 

І. Льону виокремити 3 цикли ділової активності в 1991–1999 рр., 2000–

2009 рр. і 2010–2015 роках [207, с. 367].  

Якщо коротко, то у підсумку слід зауважити, зважаючи на високий 

рівень товарності української економіки, вона може бути обрана об’єктом 

для перевірки гіпотези про інституційну обумовленість циклів зростання. 

Зараз в Україні накопичено великий масив спостережень про те, що її 

економічне зростання відбувалося дещо хаотично під дією зовнішніх 

економічних шоків, пов’язаних зі світовими кризами та торговельними 

війнами. Проте зібрана емпірична база одних учених спонукала до висновку, 

що українській економіці ще не притаманні економічні цикли, а інших – що 

вони реально існують. Існування таких розбіжностей можна розглядати, як 

вагомий додатковий аргумент на користь здійснення перевірки гіпотези про 

інституційну обумовленість циклів зростання на прикладі України. Така 

спроба буде зроблена в наступних підрозділах дисертаційного дослідження. 

4.2. Системна криза 1991–1999 рр.: причини виникнення, наслідки 

Емпіричні дані 1991–2015 рр. про високий рівень товарності та 

нестабільності економіки України дають підстави припустити, що вона може  

зростати циклічно. Переконатися в цьому можна лише в один спосіб – за 
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допомогою прикладної моделі інституційно обумовленого циклу зростання 

виявити та описати його перебіг на вітчизняному внутрішньому ринку.  

Згідно з положеннями прикладної моделі інституційно обумовлений 

цикл зростання розпочинається з моменту виходу економіки зі стану рецесії 

або системної кризи. Спираючись на дані рис. 4.2, можна стверджувати, що у 

1998–1999 рр. та 2009 р. в Україні спади виробництва були 

швидкоплинними, які закінчувалися впродовж одного року. Тому кризи 

зазначених періодів можна класифікувати як тимчасові. Водночас до їх числа 

не можна включити економічний спад, який розпочався в 1991 р. Він тривав 

майже десятиліття і проходив з різною інтенсивністю. Зокрема, виробництво 

в 1991–1994 рр. зазнало прискореного стиснення, в 1995–1996 рр. цей процес 

стабілізувався, а в 1997–1999 рр. – він почав уповільнюватися й наближатися 

до зупинки. Ці тенденції дають підстави трансформаційну кризу зазначених 

років попередньо класифікувати як системну, що передувала економічному 

циклу в Україні. Довести це можна за допомогою фактів, які підтвердять, що 

зазначена криза, зародившись під впливом випадкових подій, спричинила 

кумулятивний спад виробництва та незворотні зміни в його структурі. Збору 

таких фактів присвячені наступні матеріали підрозділу. 

 1. Чинники кумулятивного економічного спаду. До 1991 р. економіка 

соціалістичної України була складовою частиною народногосподарського 

комплексу Союзу Радянських Соціалістичних Республік (далі – СРСР), де 

домінувало нетоварне виробництво. Воно розвивалося не циклами, а 

певними історичними періодами (семирічки, п’ятирічки), впродовж яких 

швидкість економічного зростання визначалася в директивах керівних 

партійних і державних органів та деталізувалися в щорічних планах 

економічного і соціального розвитку країни.  

При цьому варто зауважити, що наведена точка зору не є 

безальтернативною. Наприклад, Л. Возна у монографії «Загальна теорія 

стійкості соціально-економічних систем» описала формування теорій 

циклічності розвитку планових економік. Дослідження в цьому напрямі 
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здійснили й інші українські вчені. Зокрема, В. Подлєсна навела аргументи на 

користь існування в СРСР великих соціально-економічних циклів [27, с. 315–

333; 208, с.172–175]. 

Разом із тим розбіжності щодо циклічності зростання планових 

економік не заперечують той факт, що уже наприкінці 80-х років ХХ ст. в 

СРСР планово-централізовані методи управління вичерпали свої можливості 

підтримувати високі темпи економічного зростання. Унаслідок цього в країні 

виникли серйозні збої щодо забезпечення потреб населення не лише в 

інноваційній та якіснішій продукції, а й у традиційній, до складу якої 

входили продукти першої необхідності, включаючи їжу, одяг, взуття, ліки 

тощо. Це призвело до загострення проблеми товарного дефіциту в економіці. 

У серпні 1991 р., Україна з набуттям незалежності отримала в спадок 

від СРСР не лише кризові явища у вигляді товарного дефіциту, а й низку 

стартових переваг, які розкривали перед нею нові можливості щодо 

прискорення економічного зростання. Зокрема, зарубіжні експерти визнавали 

економічний потенціал України найбільшим серед 15 республік колишнього 

СРСР (включаючи і Російську Федерацію). Їхня оцінка базувалась на даних 

про наявність в Україні великих запасів природних ресурсів, 

висококваліфікованої робочої сили, наукових установ, високотехнологічних 

виробництв, особливо в ракето- та літакобудівних галузях, у сферах 

енергетики, виробництва зброї та військової техніки. У 1991 р. в Україні 

величина ВВП за ПКС на одну особу населення становила 5,5 тис. дол. США, 

у той час як у Польщі цей показник дорівнював 5,7, Білорусії, Румунії та 

Казахстані – 4,7, Туреччині – 4,5 тис. дол. США [209].  

Разом із тим в Україні передові технологічні надбання переважно 

використовувалися у військово-промисловому комплексі. Вийшовши зі 

складу СРСР, Україна одночасно втратила й величезні військові замовлення. 

Для компенсацій цих втрат оборонні підприємства мали перейти до масового 

виробництва конкурентоспроможної споживчої та інвестиційної продукції. 

Проте ні вони, ні державні підприємства іншого профілю, працюючи у межах 
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народногосподарського плану, не були зацікавлені в її випуску. Директивні 

показники щодо виробництва нових видів споживчих товарів і послуг вони 

розглядали швидше як зайву обтяжливу забаганку планових органів, ніж як 

шлях до успіху та виживання в конкурентній боротьбі за споживача.  

Змінити ситуацію у вітчизняній економіці можна було лише в один 

спосіб – перетворити нетоварне виробництво в товарне та створити на 

конкурентних засадах внутрішній ринок. Його формування давало змогу 

відразу вирішити дві проблеми. По-перше, привести в стан цінової рівноваги 

внутрішні ринки традиційних видів продукції та ліквідувати на них товарний 

дефіцит. По-друге, сформувати за рахунок імпорту внутрішні ринки 

інноваційних та якісніших товарів і послуг та відкрити можливість 

вітчизняним підприємствам розширювати ці ринки шляхом конкурентної 

боротьби.  

Насичення ринків традиційної продукції та перехід вітчизняних 

підприємств до нового асортименту випуску товарів і послуг мало б у 

перспективі забезпечити для України довгострокове економічне зростання. 

Для досягнення цієї мети необхідно було провести цільові ринкові реформи. 

Вітчизняні вчені під різними кутами зору достатньо ретельно дослідили їх 

хід в Україні в 1990-х роках [210; 211; 212]. Незважаючи на це, спробуємо ще 

раз звернутися до проблематики реформ для того, щоб уточнити, як вони 

вплинули на формування товарного виробництва та внутрішнього ринку.  

 У листопаді 1990 р. в Україні була прийнята Концепція переходу 

Української РСР до ринкової економіки. Нею передбачалось вирішення 

трьох ключових завдань: запровадження механізму вільного ціноутворення 

та відмова від практики дотування збиткових підприємств; перетворення 

підприємств на незалежні суб’єкти господарювання з різними формами 

власності та надання їм права здійснювати експортно-імпортну діяльність; 

формування ринків засобів виробництва шляхом скорочення обсягів 

державних замовлень та відміни централізованого розподілу ресурсів 

(лімітування і фондування) [213]. 
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У грудні 1990 р. був ухвалений Закон України «Про ціни і 

ціноутворення», яким в практику господарювання впроваджувалися вільні 

ціни та тарифи. У лютому 1991 р. був ухвалений Закон України «Про 

власність», який закріпив правові засади існування в економіці різних форм 

власності, що включали: власність українського народу, приватну, 

колективну і державну власність. Крім того, цей Закон заборонив державі 

безпосередньо втручатися в господарську діяльність суб’єктів права 

власності. У квітні 1991 р. був ухвалений Закон України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність», який надав право юридичним і фізичним 

особам здійснювати експортно-імпортні операції. У 1991–1993 рр. в Україні 

для переведення підприємств на ринкові відносини уряд почав звужувати 

практику державного замовлення та державних субсидій. Про масштаб цієї 

політики свідчать такі статистичні дані: якщо у 1991 р. на розвиток 

промисловості було спрямовано 45,8 % видатків консолідованого бюджету 

України, то в 1993 р. – лише 19,3 %. 

Проте у реальному економічному житті України все сталося не так, як 

планувалося. Зокрема, ринкові реформи спричинили не бажану стабілізацію 

виробництва, а поглиблення його спаду. Так, упродовж 1991–1993 рр. 

статистична служба України щорічно фіксувала факт зменшення ВВП у 

середньому на 10 %. Ця тенденція породила важливе запитання: чому під час 

реформ кризові явища в економіці поглибилися?  

Шукаючи відповідь на це запитання, економісти найчастіше називали 

такі причини: розрив господарських зв’язків між колишніми республіками 

СРСР, зменшення купівельної спроможності населення та вимивання 

обігових коштів підприємств через галопуючу інфляцію, спричинену 

безконтрольною емісію грошей та лібералізацією цін, згортання 

інвестиційних процесів через переплив капіталу із виробничої в банківську та 

спекулятивно-посередницьку сфери тощо. У зв’язку з цим авторитетною є 

точка зору українського академіка І. Лукінова, який був свідком тих 

драматичних подій в Україні. У монографії «Економічні трансформації 
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(наприкінці ХХ сторіччя)», яка була опублікована в 1997 р., він писав, що 

гостра економічна криза в Україні 1992–1997 рр. розпочалася з моменту, 

коли держава, по суті, припинила належне регулювання і контроль за дією 

цінового, валютно-фінансового та кредитного механізмів, з одного боку, і 

процесами грошової емісії та грошового обігу – з іншого [214, с. 46, 162]. 

Наведене вище плетиво експертних оцінок щодо причин економічного 

спаду України на початку 1990-х років, безумовно, достатньо точно 

відтворює основні реалії того часу. Проте ці оцінки не дають змоги виділити 

серед причин основну, яка виконала роль тригера, тобто пускового механізму 

майже десятилітнього періоду розвитку кризових явищ. Спробуємо її знайти, 

спираючись на припущення, що у 1990-х роках вітчизняна економіка 

перебувала в стані системної кризи.  

Як відомо, доходи економічних агентів відкритої економіки є 

залежними від експортної діяльності. Упродовж 1991–1993 рр. кон’юнктура 

на зовнішніх ринках України складалася не на користь вітчизняної продукції. 

Факти свідчать, що в цей період обсяг експорту зменшився більш ніж на 

третину порівняно з рівнем 1990 р. За даними статистики, в 1991–1993 рр., 

експорт, наприклад, вугілля, базової продукції хімічної промисловості, 

автобусів, автомобілів вантажних, тракторів, екскаваторів, верстатів 

металорізальних та іншої продукції машинобудування зменшився в 2–5, 

холодильних установок – у 8 разів [215, с. 36–38; 216, с. 22–24]. 

Зазначені дані дають підстави для висновку, що зменшення експорту 

вітчизняної продукції під впливом несприятливої зовнішньоекономічної 

кон’юнктури стало першопричиною економічного спаду в Україні. Однак, 

виникнувши, він почав сам себе підсилювати й перетворився в 

кумулятивний процес із автономними джерелами живлення, що не були 

пов’язані з кон’юнктурою на зовнішніх ринках і доходами експортерів. Про 

це засвідчив 1994 р. Упродовж нього величина вітчизняного експорту 

зросла більш ніж удвічі [217, c. 38], але це вже не зупинило спад економіки.  
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Продовження економічного спаду в Україні після 1994 р. можна пояснити 

лише недостатністю ринкових реформ, їх неспроможністю зменшити соціальні 

обмеження мобільності основних факторів виробництва та скоротити час 

утворення їхніх нових комбінацій для випуску якіснішої продукції, 

спроможної конкурувати з імпортними аналогами. Основна вада 

новостворених ринкових інститутів полягала в їхній неспроможності 

приборкати вимушену та свідому масову опортуністичну поведінку 

учасників ринку. Спробуємо це довести за допомогою фактів. 

У 1991–1993 рр. скорочення попиту на зовнішніх ринках на українську 

продукцію зумовило економічний спад в експортних та суміжних з ними 

галузях. Це дало поштовх для початку багатьом негативним процесам: 

скороченню доходів найманих працівників, надходжень до державного 

бюджету, зростанню його дефіциту, грошової емісії, інфляції, девальвації 

купоно-карбованців тощо. Усе це в кінцевому підсумку зумовило зменшення 

реальних доходів населення та сукупного попиту на внутрішньому ринку.  

Про перебіг зазначених негативних процесів свідчать такі окремі дані. 

Динаміку доходів найманих працівників опосередковано характеризує індекс 

реальної заробітної плати. Він свідчить, що в 1992 р. реальна заробітна плата 

зменшилась до 61,3 %, у 1993 р. – до 48,5 %, у 1994 р. – до 85,4 % порівняно з 

попереднім роком [217, c. 36].  

Процес скорочення реальної заробітної плати підживлювався також з 

інших, «штучних» джерел. Зокрема, була запроваджена політика покриття 

дефіциту державного бюджету за рахунок додаткової емісії грошей. Вона 

здійснювалася органами влади для задоволення попиту на готівку, надання 

бюджетних дотацій, кредитів споживачам і виробникам, включаючи і явних 

банкрутів [214, c. 165]. У результаті неконтрольована грошова емісія 

спричинила гіперінфляцію. Про це свідчили такі статистичні дані: у 1991 р. 

споживчі ціни зросли в 3,9 раза, у 1992 р. – у 21,0, у 1993 р. – у 102,6 раза 

[218]. За три роки ціни виросли в 8403 разів, суттєво зменшивши не лише 

реальну заробітну плату найманих працівників, а й реальні доходи населення.  
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Стрімке скорочення реальних доходів населення не лише зменшило 

сукупний попит в економіці, а й змінило його структуру на користь товарів 

нижчого цінового діапазону з меншим рівнем перероблення та гіршими 

споживчими властивостями. За зворотних структурних змін в попиті 

товаровиробники втратили економічні мотиви виводити на ринок нові види 

продукції, що мають кращі споживчі властивості та вищу ціну.  

Крім спадного попиту в економіці існували й інші причини, які 

унеможливлювали стабілізацію випуску нової та традиційної продукції. 

Вагомою серед них була гіперінфляція. Можливості інфляційних процесів 

впливати на економічне зростання є однією з ключових проблем теорії 

грошей. Її вирішення можливе за умови визначення оптимального рівня 

інфляції, за якого динаміка товарного виробництва набуває максимального 

значення. Результати такого пошуку свідчать, що в економіці оптимальна  

інфляція може коливатися в діапазоні – від 1 до 20 %. Наприклад, економісти 

М. Хан, А. Сенаджі, Е. Грошен, М. Швейцер, П. Крістофферсен, П. Дойл за 

результатами досліджень дійшли висновку, що для індустріальних економік 

оптимальний рівень інфляції становить до 4 %, для країн з перехідною 

економікою – 13 %, для економік, що розвиваються, – до 20 %. На думку 

українського вченого С. Корабліна, рівень інфляції до 10 % на рік скоріше 

стимулює вітчизняне виробництво, ніж шкодить йому [219, с. 20–21, 29]. 

Російські економісти доводять, що для економіки Російської Федерації рівень 

оптимальної інфляції становить 5 % на рік [220]. 

Наведені висновки економістів дають підстави для узагальнення, що 

інфляція в Україні в 1991–1993 рр. була занадто далекою від оптимальної. Її 

високий рівень ускладнював прийняття виробниками обґрунтованих рішень 

щодо обсягів випуску та збуту навіть традиційної продукції. Тому на 

внутрішніх ринках спостерігалися труднощі, пов’язані як з її 

надвиробництвом, так і – дефіцитом. Крім того, інфляція знецінила оборотні 

кошти підприємств, чим посилила розвиток процесу загального «запізнення» 

в оплаті закуплених товарів і послуг, тобто розширила «лавину неплатежів». 
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У результаті в Україні почала набувати оберти спочатку вимушена, а потім і 

свідома опортуністична поведінка. Метою останньої було додаткове 

збагачення окремих контрагентів за рахунок недотримання платіжної 

дисципліни.  

У підприємців залишався єдиний спосіб уникнути збитків і 

банкрутства під руйнівною лавиною неплатежів та інфляційного знецінення 

обігових коштів – реалізувати власні товари і послуги за допомогою 

експортних або бартерних товарообмінних операцій. Про темпи розширення 

останніх свідчать статистичні дані того періоду. Наприклад, у 1991 р. частка 

бартерних операцій становила 12,8 % у загальному обсязі експорту, а вже в 

1992 р. – майже 50 %. Така «натуралізація» експорту не тільки обмежила 

надходження валютних коштів в Україну, а й змусила вітчизняних 

товаровиробників здійснювати пошук закордонних партнерів, які 

погоджувалися обміняти українську продукцію на імпортну. 

Оцінити масштаб вимушеної та свідомої опортуністичної поведінки на 

внутрішньому ринку України можна за допомогою показника простроченої 

дебіторської заборгованості підприємств. Він характеризує вартість 

відвантажених товарів та наданих послуг, які не були оплачені покупцями в 

договірні строки, тобто збитки підприємств і організацій від здійснення 

трансакцій, а також дає змогу опосередковано оцінити ефективність базового 

ринкового інституту нагляду за дотриманням ринкових угод. В Україні 

динаміка зазначеного показника виглядала так. Якщо в 1991–1993 рр. 

величина дебіторської заборгованості підприємств і організацій зросла з 1,4 

до 10,6 % порівняно з обсягом товарного виробництва, тобто збільшилась у 

7,5 раза [215, с. 35; 221, с. 30], то в 1994–1996 рр. вона досягла 60,5 %, тобто 

збільшилася ще в 5,7 раза [222, с. 63].  

Низька платіжна дисципліни автоматично збільшила трансакційні 

витрати в економіці щодо збуту продукції та змусили товаровиробників 

скорочувати обсяги її виробництва. Наприклад, у 1994–1996 рр. в Україні 

виробництво споживчих товарів скоротилося з 90 до 45 % порівняно з 
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1990 р., тобто наполовину. Кардинальне зменшення їхнього випуску 

відбулося в 1994 р. – на 28 в. п. [222, с. 145; 223, с. 153].  

В економічній літературі можна знайти точку зору, що в 1991–1996 рр. 

в Україні спад виробництва відбувся через помилкову державну політику 

щодо лібералізації режиму імпорту на внутрішньому ринку. Унаслідок її 

запровадження, наприклад, у 1993–1996 рр. середньозважена ставка митного 

тарифу зменшилася з 4,2 до 3,1 %. Це призвело до того, що на внутрішньому 

ринку імпортна продукція почала активно витісняти вітчизняну. На користь 

цього свідчили такі факти. Наприклад, якщо в 1991 р. імпорт товарів і послуг 

становив 20,1 % у структурі ВВП, то в 1996 р. – уже 48,2 %.  

Безумовно, така точка зору щодо причин спаду виробництва в Україні 

має під собою певне об’єктивне підґрунтя. Разом із тим її докладне вивчення 

показує, що вже в травні 1994 р. органи державної влади почали змінювати 

ліберальний режиму імпорту та доповнювати його протекціоністськими 

заходами. Їх реалізація дала змогу в 1993–1996 рр. середньозважену ставку 

митного тарифу на імпорт несільськогосподарських товарів підвищити з 10,2 

до 14,9 % [224, с. 48]. Проте це не зупинило спад вітчизняного виробництва.  

2. Незворотні зміни в структурі виробництва. Ознакою системної 

кризи є не лише самопідсилювальний економічний спад, а й процес 

наростання незворотних змін у структурі товарного виробництва. Для того 

щоб економічну кризу 1990-х років в Україні класифікувати як системну, 

необхідно надати докази того, що під час її перебігу виникла нова структура 

виробництва вітчизняної продукції.  

В економіці нова структура випуску товарів і послуг починає 

формуватися під час її входження до стану системної кризи і закінчується – під 

час виходу з неї. Дані рис. 4.2 свідчать, що перші ознаки стабілізації економіки 

України виникли вже в 1995–1996 рр., коли темпи спаду виробництва почали 

уповільнюватися. Це дає підстави для висунення припущення, що в 1991–

1996 рр. в Україні була зруйнована попередня і сформувалась нова структура 

випуску продукції. Спробуємо це довести за допомогою даних табл. 4.1. про 
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виробництво та розподіл продукції по галузях промисловості України в 

1990–1996 рр. 

Таблиця 4.1 

Показники виробництва та розподілу продукції по галузях  

промисловості України в 1990–1996 рр.  
 

Галузь промисловості 

Виробництво 
продукції за 
галузями в 

1996 р.,  
% до 1990   

Частки галузі у 
виробництві 

продукції 
промисловості, % 

1990 1996 

Уся промисловість 

Електроенергетика 
Паливна промисловість 

Чорна металургія 

Хімічна і нафтохімічна промисловість 

Машинобудування і металообробка 
Лісова, деревообробна і паперова промисловість 

Промисловість будівельних матеріалів 

Скляна і фарфоро-фаянсова промисловість 

Легка промисловість 

Харчова промисловість 

Борошно-круп’яна і комбікормова промисловість 

50 

65 

41 

46 

40 

37 

46 

25 

61 

24 

43 

– 

100 

3,2 

5,7 

11,0 

6,0 

30,7 

2,9 

3,4 

0,5 

10.8 

18,6 

4,0 

100 

12,6 

12,1 

21,6 

7,3 

15,0 

2,2 

3,3 

0,7 

2,1 

16,3 

3,6 
 

Джерело: Статистичний щорічник України за 1996 рік / відп. за вип. 

О. Г. Осауленко. Київ: Українська енциклопедія, 1997. С. 113, 115. 

Дані табл. 4.1 свідчать, що в 1996 рр. промислове виробництво 

продукції в Україні скоротилося на 50,0 % порівняно з 1990 р. Проте це було 

не просте механічне скорочення обсягів виробництва, а й зміна його товарної 

структури. Наприклад, у 1996 р. у загальному випуску промислової продукції 

частка електроенергетики збільшилася майже в 4 рази порівняно з 1990 р., 

паливної промисловості та чорної металургії – майже в 2 рази. Водночас 

частка легкої промисловості зменшилася – більше ніж у 5 раз, 

машинобудування і металообробки – в 2 рази. У підсумку ці структурні зміни 

у випуску продукції призвели до того, що в 1990–1996 рр. в Україні частка 

сировинних галузей (електроенергетики, чорної металургії, паливної, 

хімічної і нафтохімічної промисловості) зросла з 25,9 до 53,6 % порівняно із 

загальними обсягом промислового виробництва. 
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Пояснити наведену спрямованість структурних змін у випуску 

продукції можна так. У 1991–1996 рр. в Україні постійне скорочення 

внутрішнього ринку, зменшення можливостей щодо продажу на ньому 

власної продукції спонукало товаровиробників розширювати експортну 

діяльність. У цей період вітчизняні підприємства мали змогу вийти на світові 

ринки лише з традиційною продукцією, серед якої домінували сировина та 

продукти її неглибокого перероблення. Їх можна було експортувати без 

додаткових інвестиційних витрат на модернізацію технологій щодо їхнього 

виробництва.  

У першу чергу цим шансом скористалися виробники металопродукції. 

Якщо у 1991 р. прокат чорних металів становив 8,9 % у товарній структурі 

експорту [215, с. 41], то в 1996 р. – уже 32,3 %. Їх вдалий досвід почали 

активно копіювати товаровиробники інших галузей. Наприклад, якщо в 

1991 р. експорт мінеральних продуктів (газ, вугілля, руда) становив близько 

2,5 % у товарній структурі експорту, а продукції хімічної промисловості – 

1 %, то в 1996 р. ці частки зросли вже до 9,4 та 11,7 % [222, c. 329].  

Внесок сировинних галузей у розвиток експортного потенціалу 

України можна оцінити за допомогою таких порівнянь. Якщо в 1991 р. 

експорт товарів і послуг становив 18,4 % у структурі ВВП України, то в 

1996 р. – уже 45,6 %. При цьому питома вага сировини та напівфабрикатів 

(продукти  рослинного походження, мінеральні продукти, продукція хімічної 

та пов’язаної з нею галузей, неблагородні метали і вироби з них) становила 

близько 60 % у товарній структурі експорту. 

Сучасна структура промислового виробництва несе в собі всі родові 

ознаки тієї, яка була сформована в далекі 1991–1996 рр. Про це свідчать такі 

факти. У передкризовому 2013 р. частка сировини та продукції її неглибокого 

перероблення (виробленої за видами економічної діяльності: добувна 

промисловість, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, металургійне 

виробництво, виробництво готових металевих виробів, постачання 
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електроенергії, газу) становила 61,3 % порівняно до всієї реалізованої 

продукції промисловості [225]. При цьому питома вага сировини та 

напівфабрикатів перевищувала 60 % у товарній структурі експорту [226].  

Наведені факти можуть слугувати доказом того, що в 1991–1996 рр. в 

Україні відбулися незворотні зміни у структурі товарного виробництва.  

З 1996 р. нова структура почала стабілізуватися, а з 2000 р. окремі галузі, які 

складали її основу, почали покращувати свої конкурентні позиції в світовому 

господарстві [227]. Про це свідчили такі здобутки. Наприклад, упродовж 

2000–2010 рр. частина українських компаній увійшла до десятки лідерів 

світового господарства з виробництва сталі, безшовних труб (у тому числі 

нержавіючих), цільнокатаних залізничних коліс, атомної електроенергії, 

продукції та послуг військового й спеціального призначення, феросплавної 

продукції, соняшникової олії, яєць, яєчних продуктів [228] та ІТ-продукції. 

Як видно з цього переліку, лідируючі позиції на світовому ринку захопили 

вітчизняні виробники сировини та продукції її неглибокого перероблення. 

Виняток становлять вітчизняні галузі з виробництва військової та ІТ-

продукції. Причому перспективи випуску останньої є доволі 

оптимістичними. Наприклад, за оцінками Світового банку, Україна має 

реальні шанси посісти 6-те місце у світі за обсягом ІТ-експорту. 

Незворотні зміни у структурі випуску продукції, що відбулися в 1991–

1996 рр., мали два основні негативні наслідки. Перший з них полягав у тому, 

що в секторі товарного виробництва України через відносне зростання 

випуску сировини та напівфабрикатів суттєво зменшився рівень 

перероблення природних ресурсів. Відомо, що зазначена продукція має 

невеликий обсяг доданої вартості, тому розширення її виробництва 

спричиняє незначний приріст ВВП у перерахунку на одну особу населення.  

Другий негативний наслідок – структурні зміни у випуску продукції 

перетворили вітчизняне товарне виробництво в мінливу (волатильну) 

економічну систему [229, с. 117–118], результативність якої почала 
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переважно визначатися кон’юнктурою, що складалася на світових ринках 

[230]. Спробуємо цю закономірність пояснити докладніше.  

Експортна діяльність є важливим чинником зростання товарного 

виробництва в будь-якій відкритій економіці. Наприклад, у 2013 р. в США 

питома вага експорту товарів і послуг становила 14 % у структурі ВВП, 

Франції – 27, Великої Британії – 31, Німеччини – 51 %. Така ж строкатість у 

величині експорту спостерігалася і в країнах, що розвиваються. Наприклад, у 

2013 р. у Китаї питома вага експорту товарів і послуг становила 26 % у 

структурі ВВП, Польщі – 48, Україні – 47 % [231].  

З наведеного короткого огляду видно, що експортна діяльність в 

економіці Україні не виглядала, як гіпертрофовано велика порівняно з 

Німеччиною чи Польщею. Проте вона мала певні особливості, що 

сформувалися ще в 1991–1996 рр. Основна серед них полягала в тому, що 

українські експортери були переважно сконцентровані на світових ринках із 

продажу сировини та напівфабрикатів. Наприклад, з України масово 

експортувалися продукти рослинного походження (в основному зерно), 

мінеральні продукти (переважно залізна руда), продукція хімічної та 

пов’язаних з нею галузей промисловості (в основному добрива), жири і масла 

тваринного та рослинного походження (переважно олія). Їхні частки 

коливалися в межах 5–13 % в обсязі експорту товарів. Проте позицію 

«експортера номер один» понад два десятиліття зберігала за собою 

металургійна галузь. До початку економічної кризи 2014 р. частка 

недорогоцінних металів і виробів із них коливалась у межах 28–32 % у 

структурі експорту вітчизняних товарів.  

Зовнішній ринок металопродукції України був наскільки великим, що 

коливання цін на ньому суттєво відбивалося на величині доходів власників 

бізнесу та найманих працівників і, відповідно, на обсязі інвестиційних та  

споживчих витрат на внутрішньому ринку. Переконатися в цьому можна 

шляхом порівняння динаміки експортних цін на сталь і обсягу внутрішнього 

ринку. Їхні коливання в 1990–2015 рр. графічно зображено на рис. 4.3. 
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Періоди економічних спадів в Україні
Іi w –  індекс фізичного обсягу внутрішнього ринку України,   %  до 2000 р.  
Іi ps–  індекс цін на сталь на міжнародних ринках, %  до 2000 р. 

Рис. 4.3. Динаміка світових цін на сталь та величини внутрішнього 

ринку України в 1990–2015 рр.  

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України  

за відповідні роки та Commodity Price Data (Pink Sheet). Washington: The 

World Bank. URL : http://econ.worldbank.org/ WBSITE/ EXTERNAL/ EXTDEC/ 

EXTDECPROSPECTS/  

На рис. 4.3 у вигляді кривих подана динаміка індексів І W, І рs  у 1990–

2015 рр. Вони були розраховані відносно 2000 р., тобто 2000 р. = 100 %. 

Крива, яка відображає індекси І W, графічно подає зміну величини 

внутрішнього ринку України порівняно з рівнем 2000 р. Крива, що 

відображає індекси І рs, графічно подає зміну величини цін на сталь на 

міжнародних ринках порівняно з рівнем 2000 р. Для наочного зображення 

відхилень І W, І рs  від рівня 2000 р. на рисунку проведено пунктирну лінію. 

Динаміка індексів І W, І рs  свідчить, що з 1996 р. у їхніх змінах почала 

спостерігатися синхронність. Оцінити це явище можна так: у 1996–2015 рр. 

показник парної кореляції між індексами цін на сталь на міжнародних ринках 

і величиною внутрішнього ринку дорівнював 0,91. Це є вагомим аргументом 

на користь правильності припущення про те, що ціни на зовнішніх ринках 

металопродукції були здатні періодично змінювати обсяги споживання 

товарів і послуг на внутрішньому ринку України та робити їх виробництво 

мінливим (волатильним) у часі. 



 260 

Дані рис. 4.3 цікаві також тим, що дають змогу виявити проміжок часу, 

коли внутрішній ринок України став мінливим і чутливим до величини 

доходів експортерів. Зокрема, ці дані свідчать, що в 1991–1995 рр. між рівнем 

світових цін на сталь та величиною внутрішнього ринку України не існувало 

тісної залежності. Проте з 1996 р. внутрішній ринок став надчутливим до 

зовнішньоекономічних впливів. Причиною цього могла стати стабілізація 

нової структури товарного виробництва, котра почала формуватися в 1991 р.  

Коротко підсумовуючи, можна зробити такі узагальнення. У 1991–

1996 рр. в Україні відбувалося формування товарного виробництва та 

внутрішнього ринку шляхом запровадження ринкових інститутів 

спрямованих на забезпечення вільного ціноутворення, різноманіття форм 

власності на засоби виробництва, перетворення підприємств в незалежні 

суб’єкти господарювання з правом здійснення експортно-імпортної 

діяльності. Проте недосконалість інститутів грошей, нагляду за дотриманням 

ринкових угод, власності буквально спричинили хаос в економіці у вигляді 

гіперінфляції, бартерних схем обміну, низької платіжної дисципліни та 

скорочення реальних доходів населення. Усі ці явища були свідченням 

наростання невизначеності в очікуваннях учасників ринку в сфері обміну 

щодо ризику втрати (недоотримання) майбутніх доходів. Його оцінювання 

було ускладнено свідомою та вимушеною масовою опортуністичною 

поведінкою контрагентів при здійсненні товарообмінів. Невизначені 

очікування пригнічувати економічну активність та стали причиною 

переростання економічної кризи, зумовленої спадом експорту в 1991–

1993 рр., в системну, що тривала до 1999 р. Її ознаками були не лише 

самопідсилювальний економічний спад, а й процес наростання незворотних 

змін у структурі виробництва на користь продукції з невеликим рівнем 

перероблення й доданої вартості. Унаслідок цього економіка перетворилася в 

мінливу (волатильну) систему, результати функціонування якої почали 

суттєво залежали від коливань зовнішньоекономічної кон’юнктури.  
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4.3. Графічна модель циклу зростання економіки 

Якщо докази щодо існування в 1991–1999 рр. в Україні системної 

економічної кризи визнати достатньо переконливими, то вони дають підставу 

для припущення, що період виходу із кризового стану можна розглядати як 

початкову фазу циклу економічного зростання України. Таке розуміння 

ринкових подій дозволяє перейти до створення в двох проекціях графічної 

моделі першого інституційно обумовленого циклу зростання вітчизняної 

економіки.  

1. Графік коливань приросту виробництва. Як відомо з матеріалів 

розділу 3, траєкторію перебігу інституційно обумовленого циклу зростання 

можна зобразити графічно у вигляді кривої, що відображає динаміку 

зростання економіки під впливом інституційних реформ. Для побудови 

кривої оберемо показник ∆Q, який характеризує приріст товарного 

виробництва в економіці. На рис. 4.4 подана його динаміка в економіці 

України в 1991–2015 рр.  
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Рис. 4.4. Графічна модель циклу економічного зростання України, що 

відтворює динаміку приросту виробництва в 1991–2015 рр. 

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України  

за відповідні роки.  

На рис. 4.4 зображено крива D*E, що відображає значення часового 

ряду показника ∆Q, який розрахований для України впродовж 1991–2015 рр. 
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та згладжений за допомогою дворічного простого ковзного середнього. 

Крива відтворює позитивний і від’ємний приріст виробництва в економіці. 

Закономірності зміни його динаміки дали змогу графічного зобразити, 

розпізнати та позначити за допомогою римських цифр І–V фази перебігу 

циклу економічного зростання України. Їх короткий опис можна подати так.  

Фаза V* відображає період 1991–1996 рр., коли на внутрішньому ринку 

відбувався процес прискорення та стабілізації кумулятивного спаду 

виробництва. Про це свідчить спочатку спадний, а потім дещо висхідний 

нахил відрізку D*Е* кривої D*Е, який є доказом постійного стиснення 

вітчизняного виробництва. Враховуючи його причини, які докладно були 

описані у попередньому підрозділі, на наш погляд, із великим припущеннями 

цей період можна визнати як фазу «нульового зростання/рецесія» умовного 

попереднього циклу зростання, який розвивався в Україні під час її 

перебування в складі СРСР і завершився системною кризою. Формальною 

ознакою цієї фази є коливання приросту виробництва в межах: ∆Q < 0. 

Фаза І відображає період 1997–1999 рр., коли під дією інституційних 

реформ відбулася зупинка кумулятивного спаду виробництва. Висхідний 

нахил відрізку Е*А кривої D*Е є свідченням постійного уповільнення 

економічного спаду. Можна припустити, що це відбулося під дією 

інституційних реформ, які зменшили рівень соціальних обмежень факторної 

мобільності в економіці. Спираючись на це припущення, зазначений період 

можна визнати фазою циклу «депресія», формальною ознакою якої є приріст 

величини виробництва в економіці в межах: ∆Q ≤ 0. 

Фаза ІІ відображає період 2000–2004 рр., коли приріст виробництва 

почав різко прискорюватися. Доказом цього є висхідний нахил відрізку АВ 

кривої D*Е. Тому зазначений період перебігу циклу можна визнати фазою 

«прискореного зростання», формальною ознакою якої є тенденція постійного 

збільшення приросту виробництва в економіці: ∆Q ↑. 

Фаза ІІІ відображає період 2005–2007 рр., коли приріст виробництва 

стабілізувався. Певні його коливання, що відображені на відрізку ВС кривої 
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D*Е, є підстави визнати незначними. Тому зазначений період перебігу циклу 

можна ідентифікувати як фазу «стабільного зростання», формальною 

ознакою якої є зміна приросту виробництва в межах: ∆Q > 0. 

Фаза VІ відображає період 2008–2012 рр., коли приріст виробництва 

почав зменшуватися. Цей процес розпочався в 2008 р. і тимчасово був 

перерваний різким економічним спадом в 2009 р., що виник під впливом 

світової фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. У 2011–2012 рр. 

спадний нахил відрізку СD кривої D*Е є свідченням закінчення процесу 

розширення товарного виробництва. Тому зазначений період перебігу циклу 

можна визнати фазою «уповільненого зростання», формальною ознакою якої 

є тенденція уповільнення приросту виробництва в економіці: ∆Q ↓. 

Фаза V відображає період 2013–2015 рр., коли виробництво спочатку 

увійшло в стан нульового зростання, а згодом в економічну кризу та рецесію. 

Доказом цього є вектор нахилу відрізку DЕ кривої D*Е. Тому зазначений 

період перебігу циклу можна визнати фазою «нульового зростання/рецесія», 

формальною ознакою якої є коливання приросту товарного виробництва в 

межах: ∆Q ≤ 0. 

Показник ∆Q  дав змогу графічно зобразити перебіг п’яти фаз циклу 

економічного зростання України, що мав місце в 1997–2015 рр. Проте така 

модель не дає змоги довести, що виявлений цикл був зумовлений не 

випадковими подіями, а змінами в ринкових інститутах у 1997–1999 рр.  

2. Графік комбінування ресурсів економічного зростання. Для доказу 

того, що зміни в ринкових інститутах у 1997–1999 рр. спричинили цикл 

зростання української економіки, його доцільно графічно змоделювати в 

другій проекції, яка зображає його як наслідок змін в комбінуванні 

матеріальних і нематеріальних ресурсів, що здійснювалося для додаткового 

випуску продукції. Результати такого моделювання циклу за допомогою 

показників ∆Q r та ∆Q р подані на рис. 4.5. 
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Рис. 4.5. Графічна модель циклу економічного зростання України, що 

відтворює внесок матеріальних і нематеріальних ресурсів в приріст 

виробництва в 1991–2015 рр. 

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України  

за відповідні роки.  

На рис. 4.5 зображено криві D1*E1 та D2*E2, що відображають 

значення часових рядів показників ∆Q r та ∆Q р, які розраховані для 

економіки України впродовж 1991–2015 рр. та згладжені за допомогою 

дворічного простого ковзного середнього. На криві D1*E1 та D2*E2 

накладено фази перебігу циклу економічного зростання України, які були 

розпізнані та побудовані за допомогою часового ряду показника ∆Q , що 

відтворює динаміку приросту товарного виробництва. Отримане графічне 

зображення циклу можна коротко описати так. 

Для періоду 1991–1996 рр., що позначений цифрою V*, є характерними 

такі економічні тенденції. Спадні нахили відрізку D2*E2* кривої D2*E2 та 

відрізку D1*E1* кривої D1*E1 свідчать про постійне зменшення 

використання матеріальних і нематеріальних ресурсів в економіці, що стає 

причиною скорочення в ній товарного виробництва. Ці тенденції дають 
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змогу підтвердити, що зазначений період перебігу умовного циклу можна 

визнати фазою «нульового зростання/рецесія». Її формальною ознакою є 

коливання приросту товарного виробництва та обсягів використання 

матеріальних і нематеріальних ресурсів в межах: ∆Q < 0; ∆Q r < 0; ∆Q р < 0. 

Для періоду 1997–1999 рр., що позначений цифрою I, є характерними 

такі економічні тенденції. Висхідні нахили відрізку E2*А2 кривої D2*E2 та 

відрізку E1*А1 кривої D1*E свідчать про зупинку процесу скорочення 

використання матеріальних і нематеріальних ресурсів в економіці, що стає 

причиною наближення в ній спаду товарного виробництва до нульового 

рівня. Наявність цих тенденцій дає змогу підтвердити, що зазначений період 

можна визнати фазою «депресія» інституційно обумовленого циклу 

зростання. Її формальною ознакою є коливання приросту товарного 

виробництва та обсягів використання матеріальних і нематеріальних ресурсів 

в межах: ∆Q ≤ 0; ∆Q
i
r ≤ 0; ∆Q р ↑. 

Для періоду 2000–2004 рр., що позначений цифрою IІ, є характерними 

такі економічні тенденції. Вища позиція відрізку А2В2 кривої D2*E2 

відносно відрізку А1В1 кривої D1*E свідчить про прискорене нарощування 

обсягів використання нематеріальних ресурсів в економіці порівняно з 

матеріальними, збільшення в ній нових ресурсних комбінацій з метою 

розширення випуску продукції з новими або кращими споживчими 

властивостями. Наявність цих тенденцій дає змогу підтвердити, що 

зазначений період можна визнати фазою «прискореного зростання» циклу. Її 

формальною ознакою є коливання приросту товарного виробництва та 

обсягів використання матеріальних і нематеріальних ресурсів в межах: ∆Q ↑; 

∆Q r ≥ 0; ∆Q р ↑.  

Для періоду 2005–2007 рр., що позначений цифрою IIІ, є характерними 

такі економічні тенденції. В 2005–2006 рр. відрізок В1С1 кривої D1*E 

набуває вищу позицію відносно відрізку В2С2 кривої D2*E2 . Ці зміни в 

нахилі відрізків кривих свідчать про формування в економіці нового набору 

факторних комбінацій для додаткового випуску продукції. У складі цього 
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набору внесок нематеріальних ресурсів в приріст виробництва почав 

зменшуватися, а матеріальних збільшуватися. Ці тенденції дають підставу 

припустити, що приріст виробництва в економіці почав стабілізуватися через 

поступове стиснення видів економічної діяльності з випуску нових видів 

продукції та одночасне розширення економічної діяльності, пов’язаної з 

випуском традиційної продукції. Наявність цих тенденцій дає змогу 

підтвердити, що зазначений період можна визнати складовою фази 

«стабільного зростання» циклу. Її формальною ознакою є коливання 

приросту товарного виробництва та обсягів використання матеріальних і 

нематеріальних ресурсів в межах: ∆Q > 0; ∆Q r ↑; ∆Q р ↓. 

Проте в 2007 р., в економіці різко утворився новий набір факторних 

комбінацій для додаткового випуску продукції, який був характерним для 

2003 р. Впродовж цього року коливання приросту товарного виробництва та 

обсягів використання матеріальних і нематеріальних ресурсів відбувалося в 

межах: ∆Q > 0; ∆Q r ↓; ∆Q р ↑.  

Впродовж періоду 2008–2012 рр., що позначений цифрою IV, складно 

виявити певні економічні тенденції. Це зумовлено тим, що перебіг подій під 

час цього періоду був перерваний світовою фінансово-економічною кризою 

2008–2009 рр. На наш погляд, для визначення стійких тенденцій 

репрезентативними варто визнати лише 2011–2012 рр. У ці роки вища 

позиція відрізку С1D1 кривої D1*E відносно відрізку С2D2 кривої D2*E2 

свідчить про прискорене нарощування обсягів використання матеріальних 

ресурсів в економіці порівняно з нематеріальними з метою розширення 

масового виробництва колись нових видів продукції та перетворення їх в 

традиційні. Наявність цих тенденцій дає змогу підтвердити, що зазначений 

період можна визнати складовою фази «уповільненого зростання» циклу. Її 

формальною ознакою є коливання приросту товарного виробництва та 

обсягів використання матеріальних і нематеріальних ресурсів в межах: ∆Q ↓; 

∆Q r → ∆Q ; ∆Q р ↓. 
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Для періоду 2013–2015 рр., що позначений цифрою V, є характерними 

такі економічні тенденції. Спадні нахили відрізку D2E2 кривої D2*E2 та 

відрізку D1E1 кривої D1*E1 свідчать про постійне зменшення використання 

матеріальних і нематеріальних ресурсів в економіці, що стає причиною 

скорочення в ній товарного виробництва. Ці тенденції дають змогу 

підтвердити, що зазначений період перебігу циклу можна визнати фазою 

«нульового зростання/рецесія». Її формальною ознакою є коливання 

приросту товарного виробництва та обсягів використання матеріальних і 

нематеріальних ресурсів в межах: ∆Q < 0; ∆Q r ↓; ∆Q р < 0. 

Коротко підсумовуючи, можна зробити такі узагальнення. Графічною 

ідеальною моделлю інституційно обумовленого циклу зростання (рис. 3.2) 

передбачається, що впродовж ІІ фази його перебігу джерелом приросту 

товарного виробництва є винятково використання додаткових запасів 

нематеріальних ресурсів, впродовж ІІІ фази – винятково заміщення 

нематеріальних ресурсів матеріальними, впродовж IV – винятково 

використання додаткових запасів матеріальних ресурсів. Створена за 

допомогою показників ∆Q , ∆Q r та ∆Q р графічна модель циклу економічного 

зростання України 1997–2015 рр., показала, що вона має певні відмінності 

порівняно з ідеальною. Зокрема, її показники дають змогу лише 

стверджувати, що впродовж ІІ фази циклу джерелом приросту вітчизняного 

товарного виробництва слугували переважно додаткові запаси 

нематеріальних ресурсів, впродовж ІІІ фази – переважно заміщення 

нематеріальних ресурсів матеріальними, впродовж IV – переважно додаткові 

запаси матеріальних ресурсів. Зважаючи на те, що досягти повної 

відповідності між ідеальною і реальною моделлю будь-якого економічного 

явища, в тому числі й циклу, неможливо, можна стверджувати, що наведене 

графічне моделювання дало змогу зібрати вагомі емпіричні докази того, що в 

1997–2015 рр. в Україні розгортався цикл зростання, який мав ознаки 

інституційно обумовленого.  
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4.4. Фази перебігу циклу зростання економіки 1997–2015 рр.  

Встановлення факту, що перебіг циклу економічного зростання 

України 1997–2015 рр. супроводжувався зміною комбінацій матеріальних і 

нематеріальних ресурсів в процесі додаткового випуску продукції не дає 

підставу стверджувати, що вони були зумовлені впливом ринкових 

інститутів. Для доказу цього необхідно зібрати спостереження, що впродовж 

першої фази циклу в економіці відбулися інституційні реформи і, що під час 

інших фаз його перебігу кожне нове комбінування матеріальних та 

нематеріальних ресурсів стало можливим завдяки змінам в мобільності 

факторів виробництва та циклічній кон’юнктурі. Збору таких спостережень 

присвячений цей підрозділ дисертаційного дослідження.  

1. Фаза депресії 1997–1999 рр. У 1997–1999 рр. в Україні розпочалася 

перша фаза циклу зростання. На наш погляд, її виникнення стало можливим 

завдяки проведенню інституційних реформ. Незважаючи на певну 

хаотичність їх здійснення, вони, в кінцевому підсумку, створили необхідні 

умови для відновлення економічного зростання. Спробуємо коротко описати 

найвагоміші серед них.  

Перша реформа – запровадження нової фіскальної дисципліни, 

спрямованої на зниження рівня інфляції на внутрішньому ринку до 

помірного рівня, за якого національна валюта почала б виконувати функцію 

накопичення вартості. З цим завданням уряд впорався шляхом деномінації 

української національної валюти, що супроводжувалася запровадженням 

нової грошової одиниці – гривні (вересень 1996 р. ) та перегляду статей 

державних витрат у напрямі зменшення видатків на дотації та субсидії з 

метою зменшення дефіциту зведеного державного бюджету. Запровадження 

нової фіскальної дисципліни стало чинником удосконалення інституту 

грошей. Його нові правила дали змогу уряду України не лише стабілізувати 

вартість гривні, а й розпочати процес її перетворення у вільно конвертовану 

валюту. Якщо уявити, що вартість українських грошей не була би 

стабілізована, то учасники внутрішнього ринку постійно намагались би 
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переводити свої гривневі накопичення у вільно конвертовану іноземну 

валюту, що збільшувало б попит на неї і, відповідно, знецінювало гривню та 

прискорювало інфляцію в економіці. 

Друга реформа – перетворення гривні в частково конвертовану валюту. 

Гривня, що змінила в готівковому обігу купоно-карбованці, на момент 

запровадження офіційно не була визнана валютою з частковою 

конвертованістю. Проте вже в 1997 р. Національним банком України було 

завершено створення відповідного організаційно-правового механізму для її 

конвертації. Це дало змогу Україні у травні 1997 р. оголосити про приєднання 

до статті VIII Статуту МВФ, що означало міжнародне офіційне визнання 

конвертованості гривні за поточними операціями. Успіхи в перетворенні 

гривні у частково конвертовану валюту сприяли помітній її стабілізації 

впродовж 1997 р., коли курс гривні до долара США залишався майже 

незмінним. Це відкрило шлях для розвитку зовнішньої торгівлі, посилення 

конкуренції між національними й іноземними товаровиробниками, стабілізації 

цін на імпортну та вітчизняну продукцію на внутрішньому ринку. 

Послідовне впровадження наведених вище реформ спричинило 

розвиток таких подій на внутрішньому ринку. Уже у 1997 р. рівень інфляції 

був найменшим серед тих, що спостерігалися в 1990-х рр. – близько 110 %. 

Проте це майже не вплинуло на динаміку простроченої дебіторської 

заборгованості підприємств. У 1997 р. вона зросла майже на 137,9 % 

порівняно з попереднім роком, а її величина досягла 73,8 % порівняно з 

обсягом товарного виробництва в Україні. Цей факт був ознакою того, що у 

1997 р. причиною поширення опортуністичної поведінки серед учасників 

внутрішнього ринку була недосконалість не інституту грошей, а – нагляду за 

дотриманням ринкових угод.  

Третя реформа – створення ефективного інституційного механізму 

примусу до платежу між учасниками внутрішнього ринку, які здійснювали 

торговельні операції. Без нього неможливо було зменшити кількість випадків 
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свідомої опортуністичної поведінки, спрямованої на додаткове збагачення за 

рахунок невиконання комерційних зобов’язань наданих діловим партнерам.  

В Україні «лавина» неплатежів на внутрішньому ринку свідомо 

підтримувалась певною частиною виробників товарів і послуг для отримання 

«планових» збитків від економічної діяльності. Це давало їм змогу уникати 

сплати податків і, тим самим, відновлювати обсяги оборотних коштів, які 

були знецінені в період інфляційних шоків 1991–1995 рр. Таким чином, в 

економіці України поступово формувався «тіньовий» або нелегальний сектор 

товарного виробництва – як відповідь на високий «інфляційний податок», 

запроваджений урядом.  

Однак розвиток виробництва шляхом отримання «планових» збитків від 

економічної діяльності був занадто ризикованим. Він передбачав «неповну» 

легальну оплату придбаних ресурсів і проданих власних товарів і послуг. 

Виробники, які не могли стабільно утримувати такий складний баланс купівлі 

та продажу продукції, зазнавали збитків і банкрутства. Цей процес можна 

опосередковано оцінити за допомогою статистичних показників, які 

відображали динаміку збиткових підприємств. Наприклад, упродовж 1997–

1999 рр. у вітчизняній економіці частка збиткових підприємств та організацій 

зросла з 43 % до 56 % порівняно із їх загальною кількістю.  

Роль бар’єру, що зупинив процес зростання дебіторської 

заборгованості підприємств та їхнього банкрутства, виконала реформа 

інституту нагляду за дотриманням ринкових угод. Нею передбачалось 

прийняття нормативних актів, спрямованих на зменшення дебіторської 

заборгованості підприємств, зміцнення договірної дисципліни, зменшення 

обсягу бартерних операцій, уникнення від сплати податків тощо. Ключову 

роль серед них відіграв Закон України “Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» від 30 червня 1999 р. №784-XIV, що 

набрав чинності з 1 січня 2000 р.  

Четверта реформа – підвищення цінової конкурентоспроможності 

вітчизняної продукції. Ця реформа відбувалася за двома напрямами.  
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Напрям перший – усунення на внутрішньому ринку ліберального 

режиму імпорту продукції, який був сформований у 1992–1993 рр. Згідно з 

ним товари, які ввозилися в Україну з 145 країн, що розвивалися, взагалі 

були звільнені від сплати ввізного мита, а на товари інших країн ставки 

імпортного мита коливались у межах 2–5 %, і лише окремі досягали 15–20 %. 

Для створення рівних умов щодо конкуренції між продукцією вітчизняного 

та іноземного виробництва у травні 1994 р. уряд України розпочав процес 

підвищення ставок ввізного мита. У підсумку в 1994–1999 рр. було ухвалено 

близько 60 урядових постанов і 10 Законів України, які змінили 95 % ставок 

ввізного мита, затверджених Декретом Кабінету Міністрів від  

11 січня 1993 р. Період активного підвищення ставок ввізного мита 

завершився після ухвалення Закону України «Про Митний тариф України» 

від 5 квітня 2001 р. № 2371-ІІІ. Він передбачав встановлення 

середньоарифметичної ставки ввізного тарифу на рівні  12 %, у тому числі на 

машини й устаткування, недорогоцінні метали, папір, пластмаси, хімічну 

продукцію та мінеральні продукти – 4–6 %, перли, вироби з каменю, 

транспортні засоби – 9–11 %, шкіряну сировину, текстильні вироби, тваринні 

жири – 14–19 %, іншу сільгосппродукцію, тютюнові вироби та алкогольні 

напої – 20–33 %. Підвищені ставки ввізного мита автоматично збільшували 

ціни на імпортні товари на внутрішньому ринку і завдяки цьому створювали 

сприятливі умови для розширення продажу української продукції. 

Напрям другий – девальвація національної валюти. Впродовж фази 

«депресія» на внутрішньому ринку України відбулася ще одна важлива подія, 

що створила сприятливі умови для зупинки спаду вітчизняного товарного 

виробництва. Її, як правило, не відносять до переліку реформ, тому що вона 

виникла під тиском зовнішніх несприятливих обставин. Проте масштаби 

впливу цієї події на майбутню динаміку товарного виробництва були 

настільки великі, що її варто віднести до числа реформ, які були здійснені 

урядом вимушено в період виходу із системної кризи. Йдеться про 

девальвацію гривні в 1998–1999 рр., під впливом якої у вітчизняних 
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виробників виникли нові вагомі стимули для збільшення випуску продукції. 

Спробуємо пояснити це докладніше. 

У 1997 р. гривня була достатньо дорогою валютою. Вперше процес її 

масштабної девальвації розпочався під дією серпневої фінансової кризи 

1998 р. Обмінний курс гривні відносно долара США зменшився більш ніж у 

1,8 раза : з 189,9 грн до 342,7 грн за 100 дол. США. Протягом 1999 р. гривня 

була девальвована відносно долара США більш ніж у 1,5 раза: з 342,7 грн до 

521,6 грн за 100 дол. США. У підсумку, за два роки обмінний курс гривні 

щодо долара США зменшився у 2,74 раза. Аналогічно гривня знецінилась 

відносно інших твердих світових валют. Зокрема, впродовж 1998–1999 рр. 

обмінний курс гривні щодо англійського фунта стерлінгів зменшився у 2,66, 

швейцарського франку – 2,49, екю – 2,5 раза [232, с. 142]. 

Унаслідок девальвації гривня стала більш дешевою національною 

валютою, що зумовило зростання рівня цін на імпортну продукцію. 

Наприклад, у 1998 р. ціни на фрукти зросли на 209,7 %; чай – на 187,4; 

тютюнові вироби – 183,9; каву – 153,4; синтетичні миючі засоби – 171,3; 

бензин – 168,9 % [233, с. 19–20]. Унаслідок цього обсяги закупівлі продукції 

на зовнішніх ринках скоротилися. Так, якщо у 1996 р. в економіці України 

величина імпорту товарів і послуг становила 117,4 % порівняно з попереднім 

роком, в 1997 р. – 102,0, то вже у 1998 р. – 86,0, у 1999 р. – 80,9 %. 

Різке зростання цін на імпортну продукцію дещо змінило структуру 

попиту на внутрішньому ринку на користь відносно дешевих вітчизняних 

товарів і послуг. Унаслідок цього в економіці розпочався процес 

імпортозаміщення. Про це свідчать статистичні дані того періоду. 

Наприклад, у 1998 р. частка вітчизняних продовольчих товарів становила 

90,5 % в їхньому роздрібному товарообороті, а непродовольчих – 56,1 %. У 

1999 р. після повторної глибокої девальвації гривні ці частки зросли 

відповідно на 1,8 та 1,9 % [234, с. 278–279].  

У 1998–1999 рр. девальвація гривні також створила сприятливі умови 

для підвищення рентабельності вітчизняного товарного виробництва. 
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Пояснити це можна тим, що зростаючі ціни на імпортну продукцію на 

внутрішньому ринку також спричинили певне підвищення рівня цін на 

вітчизняні аналоги, що стало джерелом додаткових доходів їхніх виробників. 

Крім того, більш високий курс продажу валюти на внутрішньому ринку став 

джерелом додаткових доходів вітчизняних експортерів.  

Доказом наведених подій можуть слугувати статистичні спостереження 

того періоду. Наприклад, якщо в 1992 р. величина рентабельності 

промислового виробництва (відношення прибутку від реалізації продукції до 

повної її собівартості) становила 30,3 , у 1997 р. – 5,7 %, то в 1998 р. вона 

зросла до 6,3 , а в 1999 р. – до 9,1 % [234, с. 72]. Рівень рентабельності 

виробництва почав стрімко зростати, перш за все в експортних галузях. Так, 

у 1998–1999 рр. у чорній металургії цей показник збільшився з  -0,4 до 6,4 %, 

хімічній та нафтохімічній промисловості – з  -3,8 до 4,3 %. Ця тенденція 

також охопила галузі, що виробляли продукцію для внутрішнього ринку.  

Наприклад, у харчовій промисловості рентабельність виробництва зросла з 

6,8 до 7,3 %, легкій промисловості – з -4,2 до 1,9 %, промисловості 

будівельних матеріалів – з -1,5 до 0,8 %.  

П’ята реформа – вдосконалення організаційно-правового механізму 

виводу нових видів продукції на ринок. В Україні цей механізм був складовою 

частиною системи технічного регулювання виробництва товарів, сформованої 

за часів СРСР і яка створювала високі інституційні бар’єри для розвитку 

ринків інноваційної та якісно кращої продукції. Згідно з вимогами радянської 

системи технічного регулювання підприємства не мали змоги імпортувати 

нове обладнання чи виробляти нові зразки продукції, якщо вони не 

відповідали наявним державним стандартам. Це правило давало виключні 

права державі вирішувати, які нові види товарів можуть продаватися на 

внутрішньому ринку. За цих умов фактично не ринок, а держава визначала 

майбутню структуру вітчизняного товарного виробництва.  

До початку 2000-х років в Україні повністю зберігалась радянська 

система технічного регулювання. Вона була частково реформована лише 
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після ухвалення Закону України «Про стандартизацію» від 17 травня 2001 р.  

№ 2408-111. Він започаткував процес переходу до добровільності 

застосування стандартів та інших принципів, яких дотримуються у сфері 

технічного регулювання розвинені країни, та ліквідації головного правила 

радянської системи технічного регулювання, згідно з яким кожному новому 

виду продукції мав передувати зареєстрований новий державний стандарт.  

Разом із тим варто визнати, що інституційні реформи 1997–1999 рр. все 

ж були недостатніми для того, щоб забезпечити довгу висхідну траєкторію 

економічного зростання України. Серед досліджень за цією проблематикою 

привертає увагу наукова робота фахівців німецької консультативної групи з 

питань економіки, яка працювала при уряді України наприкінці 1990-х років. 

Якщо напрацювання цієї групи [235, с. 3, 4, 9] використати для опису видів 

інституційно обумовлених ринків, які сформувалися в Україні під впливом 

базових ринкових інститутів, то можна скласти уявлення про рівень 

недосконалості останніх на початку 2000-х років:  

– інститут ціноутворення: під його дією ринки перетворилися в 

інституційні утворення, де ціни формуються не лише ринковим механізмом, 

а й державою, яка їх адміністративно фіксує або регламентує; 

– інститут входу на ринок та виходу з нього: під впливом його правил 

ринки набули ознак інституційних структур, де свобода господарської 

діяльності помітно обмежена через чисельні види регламентації, що відсутні 

в інших країнах з ринковою економікою;  

– інститут конкуренції: внаслідок його дії багато секторальних ринків 

перетворилися в інституційні утворення, де відсутня конкуренція через їх 

монополізацію або державне ліцензійне регулювання, що обмежують число 

підприємців на ринку, які пропонують свої товари чи послуги; 

– інститут власності: його правила зумовили перетворення ринків на 

інституційні структури, де немає гарантованих прав власності, існує 

прагнення економічних агентів здійснити повторну націоналізацію деяких 

секторів, в яких відбулася часткова приватизація. 
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Як бачимо, наприкінці 1999 р. експерти німецької консультативної 

групи з питань економіки досить критично оцінили умови, що сформувалися 

на внутрішньому ринку України для здійснення економічної діяльності. Свої 

висновки вони підтвердили існуванням у господарському житті країни таких 

економічних тенденцій: наявний в економіці капітал не вкладається у власне 

виробництво, відбувається його втеча за кордон або він одразу споживається; 

увага керівників підприємств концентрується не на розвитку виробництва, а 

на його привласненні; виробничі витрати не скорочуються відповідно до 

вимог ринку, їх намагаються компенсувати за рахунок фінансової допомоги 

держави; витрачаються значні кошти на отримання замовлення та дозволів 

державних органів, що породжує корупцію, тощо. Водночас автори 

зазначеного дослідження відзначали, що в Україні єдиним досягненням 

інституційних реформ можна вважати стабілізацію вартості грошей. 

Незважаючи на обмеженість, інституційні реформи 1997–1999 рр. усе 

ж дали поштовх для розвитку вітчизняного виробництва. Починаючи з 

2000 р., його ефективність почала зростати. Для опису її рівня були 

використані показники, що відображають динаміку випуску продукції та 

виробничого споживання природних ресурсів. Із матеріалів розділу 3 відомо, 

що випуск продукції можна оцінити за допомогою показника Q
 – обсягу 

товарного виробництва в економіці. Водночас величину виробничого 

споживання природних ресурсів можна оцінити за допомогою показника R n
 

– обсягу товарного виробництва природних ресурсів в економіці.  

Напевно найскладнішим завданням є визначення величини показника 

R n, що відображає сукупний обсяг усіх вироблених та проданих через ринок 

природних ресурсів. Зважаючи на їхнє різноманіття та відсутність чіткого 

розмежування між ними й напівфабрикатами, безпосередньо розрахувати 

показник R n не уявляється можливим. Разом із тим його динаміку можна 

визначити опосередковано за допомогою показників, які відображають зміни 

в обсягах ринкових закупівель вітчизняних первинних природних ресурсів, 

тобто сировини та напівфабрикатів, які підприємства масово використовують 
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для виробництва товарів і послуг, а домогосподарства – для кінцевого 

споживання. В Україні до складу первинних природних ресурсів доцільно 

включити такі: продовольчі ресурси – зернові та олійні культури, картоплю, 

цукрові буряки, овочі, плоди та ягоди, м’ясо, молоко, яйця; конструкційні 

матеріали – залізну руду, кислоту сірчану, добрива азотні, цемент, вапно; 

паливно-енергетичні ресурси – нафту, природний газ, вугілля, паливний торф 

[236, c. 56]. Зважаючи на масове споживання цих ресурсів в Україні, можна 

припустити, що зміни у величині їх продажу достатньо точно відображають 

коливання в обсязі виробництва всіх природних ресурсів в економіці.  

За допомогою наведеної методики розрахунків можна визначити 

обсяги випуску продукції та витрат природних ресурсів в економіці. 

Відносна різниця між ними буде свідчити про рівень ефективності 

виробництва. На рис. 4.6 подані індекси випуску продукції та природних 

ресурсів в Україні у 1990–2015 рр.  
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Рис. 4.6. Динаміка виробництва товарів і послуг та природних ресурсів 

в Україні в 1990–2015 рр.  

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України  

за відповідні роки.  

На рис. 4.6 у вигляді кривих подана динаміка індексів І Q, І Rn у 1990–

2014 рр. Вони були розраховані відносно 1990 р. Це означає, що в 1990 р. був 
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вироблений найбільший обсяг товарів і послуг (І Q  = 100%) і при цьому були 

використані всі наявні запаси природних ресурсів (І Rn  = 100%). Крива, що 

відображає індекси І Q , графічно подає зміну величини виробництва товарів і 

послуг в Україні порівняно з рівнем 1990 р. Крива, що відображає індекси 

І Rn, графічно подає зміну величини виробництва природних ресурсів в 

Україні порівняно з рівнем 1990 р. Для наочного зображення відхилень І Q, 

І Rn від рівня 1990 р. на рисунку проведено пунктирну пряму лінію.  

Наукова цінність даних рис. 4.6 полягає у тому, що вони дають змогу 

наочно скласти уявлення про те, як змінювалася ефективність виробництва 

товарів і послуг в Україні після системної кризи 1990-х років. Як видно із 

рисунку, в 1993–1999 рр. спад сукупного товарного виробництва повністю 

корелюється зі скороченням обсягів виробничого споживання природних 

ресурсів. Проте зазначена тенденція різко змінюється в 2000–2008 рр. У цей 

період обсяги виробництва у вітчизняній економіці почали зростати 

переважно не за рахунок додаткового перероблення природних ресурсів, а 

через їх ефективніше використання. Наприклад, розрахунки показують, що в 

2008 р. виробництво вітчизняних товарів і послуг досягло своєї максимальної 

величини – 87,2 % порівняно з 1990 р., але при цьому обсяг споживання 

природних ресурсів в економіці становив лише 54,9 % від рівня 1990 р. Це 

означає, що в 2008 р. у секторі товарного виробництва на одиницю 

перероблених природних ресурсів було вироблено в 1,6 раза більше товарів і 

послуг, ніж у 1990 р.  

Після ознайомлення з наведеними фактами найскладнішим є те, як 

прокоментувати нерівномірність процесу зростання ефективності 

вітчизняного виробництва? Дані рис. 4.6 свідчать, що в 2000–2004 рр. 

ефективність виробництва збільшувалася прискорено, з 2005 р. – 

уповільнено, а з 2012 р. – не збільшувалася взагалі. Якщо дотримуватися 

точки зору, що ефективність товарного виробництва була зумовлена 

технологічним прогресом, то за цим необхідно визнати, що з 2005 р. його 
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досягнення почали поступово вичерпуватися, а з 2012 р. – вичерпалися 

взагалі. Напевно з таким висновком не погодиться ні один економіст. 

Науково пояснити нерівномірне зростання ефективності економіки 

України після 2000 р. можна лише в один спосіб. Зокрема, визнати, що ця 

економічна тенденція має інституційну природу. Вона виникла внаслідок 

реформування інститутів внутрішнього ринку України в 1997–1999 рр. Їх 

вдосконалення створило умови для зростання мобільності факторів 

виробництва в економіці та виникнення сприятливої циклічної кон’юнктури  

щодо розширення випуску вітчизняних товарів і послуг, які у вимірі ціна-

якість були спроможними конкурувати з іноземними аналогами. Проте вже з 

2005 р. ринкові інститути почали поступово перероджуватися та створювати 

в економіці непереборні бар’єри для розширення випуску 

конкурентоспроможної продукції. Це стало причиною уповільнення, а потім і 

зупинки процесу зростання ефективності виробництва.  

Коротко підсумовуючи, можна зробити такі узагальнення. Фаза 

депресії є ключовою в формуванні інституційно обумовленого циклу 

зростання. Реформи, що проводяться під час її перебігу, фактично 

визначають тривалість майбутнього економічного піднесення країни. Глибокі 

та ефективні реформи спроможні забезпечити її довгострокове економічне 

зростання, поверхневі – короткострокове. Якщо з цієї позиції оцінити 

українські реформи 1997–1999 рр., то можна стверджувати, що вони були 

переважно спрямовані на вдосконалення базових ринкових інститутів, які 

зменшували рівень масової опортуністичної поведінки учасників ринку при 

здійсненні товарообмінів. За допомогою цих реформ в економіці вдалося 

скоротити рівень інфляції, бартерних операцій, стабілізувати національну 

валюту, підвищити платіжну дисципліну. У 2000 р. ці заходи зменшили 

рівень невизначеності товаровиробників щодо доцільності розширення 

виробництва, підвищили їхню ділову активність, що дало поштовх для 

тривалого зростання економіки та початку нової фази циклу, відомої як 

«прискорене зростання». Однак перш ніж перейти до її дослідження, варто 
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зауважити, що в дисертації 1990-ті роки розглянуто дещо спрощено, у 

вигляді зменшення рівня виробництва. У реальному житті це десятиліття 

було наповнене драматичними подіями, що стали справжнім випробуванням 

для українського народу. Ціна, яку він заплатив за затяжний економічний 

спад 1990-х років, була високою. Якщо у 1980-х роках в Україні середня 

тривалість життя становила 70,05 року, то у 1990-х роках вона скоротилася 

до 68,07 року. Водночас у країнах Центральної, Східної Європи, що пройшли 

подібний трансформаційний шлях, ці показники зросли. Так, тривалість 

життя в Чехії збільшилася з 71,1 до 73 років, Словаччині – з 70,9 до 

72,2 року, Польщі – з 70,9 до 71,7 року [179, с. 50, 59–60]. 

2. Фаза прискореного зростання 2000–2004 рр. Графічне зображення 

циклу економічного зростання України дає підстави стверджувати, що в 

2000–2004 рр. він увійшов у фазу прискореного зростання. Доказом 

інституційної обумовленості цієї фази циклу можуть слугувати факти 

постійного зростання мобільності факторів виробництва та виникнення 

висхідної хвилі структурної циклічної кон’юнктури, сприятливої для 

виробництва нових видів товарів і послуг. Опосередковано свідчити про 

перебіг останньої можуть економічні тенденції щодо синхронного 

прискорення структурних змін в сукупному попиті та сукупній пропозиції на 

користь нових видів продукції. Згодом такі зміни створюють умови для 

виникнення в економіці кумулятивного зростання виробництва. 

Проте, перш ніж перейти до збору спостережень щодо зростання 

факторної мобільності та виникнення в Україні висхідної хвилі структурної 

циклічної кон’юнктури, варто звернути увагу на те, що початок фази 

прискореного зростання припадає на 2000 р. У цей рік, після 9 років 

безперервного спаду, вітчизняне виробництво почало зростати. Цей феномен 

неможливо пояснити інституційними реформами, тому що вони, змінюючи 

структуру попиту та пропозиції на користь нових видів продукції, спроможні 

прискорити економічне зростання та перетворити його на стійке в 

середньостроковій перспективі. У короткостроковому періоді швидке 
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відновлення зростання економіки можуть забезпечити лише позитивні 

сплески поточної кон’юнктури, викликані неціновими чинниками сукупного 

попиту або сукупної пропозиції. Пошук цих чинників продовжується. Проте 

дискусії навколо них поки що не дали змоги вітчизняним ученим 

переконливо пояснити причини відновлення зростання української економіки 

в 2000 р. Спробуємо коротко розглянути їхні напрацювання.  

У науковій літературі вихід економіки України з трансформаційного 

спаду, що був підсилений світовою фінансовою кризою 1998–1999 рр., як 

правило, пов’язується із девальвацією гривні, зростанням цінової 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції, збільшенням її експорту та 

мультиплікативним впливом експортних галузей на активізацію виробництва 

у цілому [237, с. 146]. Так, український економіст С. Кораблін доводить, що в 

основі стійкого семирічного економічного зростання, яке розпочалося в 

Україні в 2000 р., лежали не реформи, не особливий бізнес-клімат і не добра 

воля українських політиків, а злет експортних цін. Наприклад, у 2002–

2007 рр. середньорічні темпи зростання світових цін на сировину (для 

товарних груп: сталь, пшениця, азотні добрива, соняшникова олія) 

перевищували 12 %. Це сприяло середньому підвищенню ВВП на 7,5 % на 

рік, що вдвічі перевершувало загальносвітову динаміку (3,4 %) [238]. 

За своєю суттю наведені пояснення спираються на припущення, що 

основним чинником виходу України із трансформаційного спаду було 

зростання сукупного попиту на внутрішньому ринку за рахунок доходів від 

експорту. Проте чи є ця аргументація беззаперечною? На наш погляд, її 

такою назвати не можна, якщо взяти до уваги такі аргументи. Наприклад, у 

1996–1997 рр. доходи від експорту товарів і послуг були більшими, ніж у 

2000 р., але вони не створили достатніх стимулів для зростання виробництва 

та економіки в цілому. Це означає, що її посткризове відновлення відбулося 

за дещо іншим сценарієм, який, на наш погляд,  коротко можна описати так.  

У 2000 р. в Україні виникли умови для відновлення економічного 

зростання. Їх формування прискорила азійська валютно-фінансова криза 
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1998–1999 рр. Під її дією в Україні відбувся швидкий відплив 

короткострокового іноземного капіталу та скорочення експорту. Так, в 

1998 р. останній зменшився на 13,4 % порівняно з попереднім роком, у 

1999 році – на 7,9 %. Унаслідок цього українські експортери втратили доходи 

на суму 4,1 млрд дол. США. Це зменшило пропозицію іноземної валюти в 

економіці, зумовило девальвацію гривні в 2,7 раза відносно долара США, 

стрибок цін на імпортні товари, послуги та сировину. Їхнє подорожчання 

змусило вітчизняних виробників також збільшити ціни на свою продукції, що 

спричинило високий рівень інфляції в економіці.  

Велика інфляція зумовила зменшення в Україні ринкової вартості 

матеріальних ресурсів (праці, землі, капіталу). Це можна довести на прикладі 

фактора «праця». Відомо, що вектором зміни його ринкової вартості може 

слугувати динаміка реальної заробітної плати. У 1998–1999 рр. індекс 

реальної середньомісячної заробітної плати (розрахований у відсотках до 

1990 р.) зменшився з 32,1 до 27,9 %, тобто майже до рівня 1995 р. [224, с. 94]. 

Це, в свою чергу, призвело до скорочення споживчого попиту на ринку.  

В умовах спадного споживчого попиту виробники кінцевої продукції 

перетворили ресурсний ринок у ринок «покупця» та сформували на ньому 

занижені ціни. У 2000 р. це дало їм можливість зменшити витрати на 

виробництво продукції, а додаткові доходи від її продажу спрямувати на 

збільшення власних прибутків і заробітної плати працівників. Унаслідок 

цього в економіці зросли як споживчі витрати, так і валові заощадження. 

Останні були використані для інвестування в нарощування виробництва.  

Відомо, що в економіці відновлення зростання виробництва 

розпочинається в одній або декількох галузях, продукцію яких 

домогосподарства мають намір споживати в зростаючих масштабах за умови 

збільшення доходів. Ця закономірність породжує запитання: яка з галузей 

виконала цю роль в Україні на початку 2000-х років? При пошуку відповіді 

на нього доцільно спиратися на три вихідні положення. По-перше, ця галузь 

має бути достатньо великою, щоб впливати на сукупну пропозицію в 
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економіці. По-друге, збільшення випуску в цій галузі мало розпочатися дещо 

раніше, ніж загальне економічне зростання, тому що лише за цієї умови вона 

могла справити позитивний вплив на економіку. По-третє, зростання доходів 

у цій галузі мало створити додатковий попит на її продукцію, а також на 

інвестиційні товари (машини, технологічне обладнання тощо) та сировинні 

ресурси. Для дослідження промисловості під таким кутом зору 

скористаємося даними табл. 4.2 щодо галузевого виробництва в Україні в 

1996–2000 рр.  

Таблиця 4.2. 

Індекси випуску продукції в основних галузях та зміна їхньої 

частки у структурі промислового виробництва України в 1996–2000 рр.* 

 

Галузь промисловості 1996 1997 1998 1999 2000 

Чорна металургія 112 108 93 106 121 

21,6 22,7 22,9 23,8 27,4 

Харчова промисловість 93 90 99 107 123 

16,3 16,9 14,9 15,1 16,8 

Електроенергетика  93 97 100 107 97 

12,6 12,6 16,5 16,2 12,1 

Машинобудування та 
металообробка  

74 100 97 98 117 

15,0 15,8 15,1 14,1 13,4 

Паливна промисловість 93 106 100 99 96 

12,1 11,1 11,6 11,2 10,1 

Хімічна та нафтохімічна 
промисловість 

95 99 102 100 108 

7,3 5,9 5,7 5,4 5,9 

Промисловість будівельних 
матеріалів 

66 90 105 98 99 

3,3 3,3 3,3 3,1 2,7 

Лісова, деревообробна і паперова 
промисловість  

81 99 108 121 137 

2,2 2,0 1,7 2,2 2,4 

Легка промисловість 75 101 105 108 141 

2,1 1,8 1,5 1,6 1,6 
 

* Чисельник – індекс випуску продукції в галузі, % до попереднього року; 

знаменник – частка галузі в виробництві продукції промисловості, % до 

загального випуску. 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України  

за відповідні роки. 

Статистичні спостереження, що містяться в табл. 4.2, дають змогу 

зробити такі узагальнення. Упродовж 1996–2000 рр. в Україні окремі галузі 
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промисловості збільшували обсяги випуску продукції, але це не спричинило 

відновлення зростання виробництва. Наприклад, у 1996 р. у чорній 

металургії почав збільшуватися випуск продукції. Проте зростаючі доходи 

металургійних підприємств суттєво не збільшили попит на продукцію інших 

галузей та не спричинили їх зростання. Таку місію не змогла виконати легка 

промисловість, яка почала стабільно зростати з 1997 р., а також лісова, 

деревообробна та паперова, хімічна та нафтохімічна галузі, що почали 

зростати з 1998 р. Їх вплив виявився недостатнім, щоб зумовити збільшення 

випуску товарів і послуг в інших секторах економіки.  

У 1998 р. усі галузі, за винятком чорної металургії та харчової 

промисловості, стабілізували або збільшили випуск продукції. Проте цього 

також було недостатньо, щоб у наступному році в Україні відновилося 

економічне зростання. Воно розпочалося лише після 1999 р., коли дві 

найбільші галузі – чорна металургія та харчова промисловість забезпечили 

приріст випуску продукції.  

Наведені статистичні спостереження можна використати для 

узагальнення механізму відновлення зростання виробництва в Україні в 

2000 р. Схематично його можна подати так. У 1998–1999 рр. внаслідок 

девальвації гривні відносно основних світових валют у вітчизняних 

експортерів виник великий девальваційний резерв у вигляді суттєвої різниці 

в рівнях цін між їхньою продукцією та іноземних виробників на зовнішніх 

ринках. У 1999 р. за рахунок девальваційного резерву найбільшу частку 

доходів отримали виробники металопродукції, які на зовнішні ринки 

постачали майже третину українського експорту. Одну частину цих доходів 

вони використали для інвестування в розширення випуску металопродукції, 

іншу – для збільшення заробітної плати найманим працівникам.  

У 1999 р., в Україні домогосподарства майже дві третини (64,2 %) 

споживчих витрат спрямовували на закупівлю продуктів харчування та 

безалкогольних напоїв [239], що стало стимулом для збільшення їх випуску. 

Крім того, виробництво продовольства зросло за рахунок імпортозаміщення. 
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Воно активно розпочалося після девальвації гривні, коли внаслідок зростання 

вартості імпорту, вітчизняні продовольчі товари у вимірі ціна-якість стали 

привабливішими для споживачів порівняно з іноземними аналогами. Оцінити 

наслідки змін у величині та структурі споживчих витрат можна так: у 

роздрібній торговельній мережі частка вітчизняної харчової продукції 

досягла 92 % у загальному обсязі їх продажу. 

Розширення пропозиції вітчизняних продовольчих товарів на 

внутрішньому ринку зумовило зростання доходів працівників харчової 

галузі. Певну їх частину вони почали спрямовувати на закупівлю 

непродовольчих товарів. Унаслідок цього в 2000–2001 рр. щорічний середній 

приріст фізичних обсягів виробництва споживчої продукції становив 21,5 %. 

Прискорено збільшувався випуск жирних сирів, олії, тваринного масла, 

маргарину, продукції з незбираного молока, кондитерських, горілчаних 

виробів, мінеральної води, консервів, холодильників, електропилососів, 

велосипедів, постільної білизни, бавовняних тканин, шовкових та 

трикотажних виробів, костюмів, піджаків, брюк, курток, сорочок, 

взуття [240, с. 143–144]. 

Проте варто зазначити, що наведена схема відновлення зростання 

виробництва споживчих товарів в Україні дещо спрощує економічні реалії 

того часу. Для того щоб краще зрозуміти, з якого рівня воно розпочалося, 

варто відійти від макроекономічних показників і звернутися до зібраних 

регіональних спостережень. Візьмемо для прикладу Черкаську область, яку 

можна розглядати як один із типових аграрно-промислових регіонів України, 

де на початку 2000-х років мешкало понад 1,4 млн населення. Спробуємо 

описати рівень його купівельної спроможності у той час.  

У 2000 р. через усі канали роздрібної торгівлі населення Черкаської 

області придбало споживчих товарів на суму 1067,3 млн грн. У розрахунку 

на одного жителя області у середньому було продано продукції на 732 грн, у 

тому числі через організовану торговельну мережу – годинників на 0,3 грн 

(середня ціна виробу – 52,1 грн), холодильників – 1,7 грн (1188,8 грн), 
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пральних машин – 0,9 грн (1301,8 грн), електропилососів – 0,4 грн 

(436,4 грн.), велосипедів і мопедів – 0,3 грн (306 грн), телевізорів – 2 грн 

(1197,3 грн), мікрохвильових печей – 0,3 грн (855,2 грн). Усе населення 

області за рік придбало 9 швейних машин, 98 відеокамер, 49 кондиціонерів. 

Разом із тим у 2000 р. частка продажу вітчизняних продовольчих товарів 

становила 97,2 % порівняно з їхнім загальним товарообігом на підприємствах 

роздрібної торгівлі, а непродовольчих – 78,9 %. За такими товарними 

групами, як ковбасні вироби, масло тваринне, яйця, цукор, хліб та 

хлібобулочні вироби, овочі, пиво, безалкогольні напої, морозиво, ринкова 

частка вітчизняної продукції досягла практично 100 % [241].  

Спираючись на наведені спостереження, можна дійти висновку, що в 

2000 р. в Україні процес зростання випуску споживчої продукції 

розпочинався в умовах високого рівня бідності населення та його масової 

орієнтації на закупівлю переважно вітчизняних продовольчих товарів.  

Механізм впливу інвестиційного попиту на зростання виробництва 

можна описати за допомогою даних табл. 4.3.  

Таблиця 4.3. 

Індекси виробництва окремих видів машинобудівної продукції  

в Україні в 1998–2005 рр.* 

Галузь промисловості 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Металургійне машинобудування 72 118 121 146 93 119 114 130 

Виробництво обладнання для 
харчової та комбікормової 
промисловості 

77 118 126 102 94 117 136 103 

 

*Індекс виробництва машинобудівної продукції, % до попереднього року. 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України  

за відповідні роки. 

Дані табл. 4.3 свідчать, що в 1999 р. в Україні приріст виробництва в 

чорній металургії та харчовій промисловості галузі зумовив зростання 

попиту на інвестиційну продукцію (машини, технологічне обладнання ). Під 

його впливом, наприклад, сектори металургійного машинобудування та з 

виробництва обладнання для харчової й комбікормової промисловості 
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збільшили випуску продукції на 118 % порівняно з попереднім роком. За 

винятком 2002 р. ця тенденція продовжилася в майбутньому. 

Постійне розширення випуску споживчих та інвестиційних товарів 

збільшувало зайнятість у галузях, які їх виробляли, що автоматично 

породжувало новий додатковий попит спочатку на споживчі, а потім і на 

інвестиційні товари. Ці зв’язані події зумовили відновлення зростання 

виробництва в цілому.  

Проте в 2000 р. в Україні відновлене економічне зростання не переросло 

б в прискорене та тривале, якби в економіці, під впливом інституційних 

реформ 1997–1999 рр., не були зменшені соціальні обмеження мобільності 

факторів виробництва в процесі їх комбінування, спрямованого на випуск 

нових видів продукції. Про появу таких видів після 2000 р. в Україні свідчить 

процес прискореного зростання виробництва та продажу вітчизняної продукції 

порівняно з імпортом її аналогів. Опосередковано оцінити зміну рівня 

факторної мобільності можна за допомогою таких розрахункових даних. 

Зокрема, якщо в 2000 р. коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних запасів 

в економіці становив 4,8 одиниці, то в 2004 р. він зріс до 5,9 одиниці. Це 

означає, що термін обороту товарно-матеріальних запасів скоротився з 74 до 

44 днів, що опосередковано свідчить про зростання в зазначений період 

факторної мобільності в економіці України.  

Зростання факторної мобільності зумовило виникнення на 

внутрішньому ринку висхідної хвилі структурної циклічної кон’юнктури 

сприятливої для виробництва нових видів товарів і послуг. Ознакою її 

перебігу було перетворення відновленого економічного зростання в 

кумулятивне, за якого одні види нової продукції стають підґрунтям для 

випуску інших. Докази на користь його започаткування, розвитку та 

закінчення можна подати графічно за допомогою макроекономічних 

показників, які включені до прикладної моделі інституційно обумовленого 

циклу зростання (розділ 3, табл. 3.1). Серед них: обсяг роздрібного 

товарообороту (характеризує величину споживчого попиту); валове 
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заощадження (відображає ту частину доходів учасників ринку, яку вони не 

витратили на закупівлю споживчих товарів і послуг і могли спрямувати на 

задоволення інвестиційних потреб в капітальних благах); обсяг капітальних 

інвестицій (характеризує ту частину валових заощаджень, що була 

використана для інвестування в розширення виробництва); роздрібний 

товарооборот вітчизняних та імпортних споживчих товарів (слугують 

оцінкою величини їхньої пропозиції). Часові ряди цих показників у 2000–

2013 рр. подані на рис. 4.7. 
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Рис. 4.7. Графічна модель кумулятивного зростання виробництва  

в Україні в 2000–2013 рр.  

Джерело : побудовано за даними Державної служби статистики України  

за відповідні роки. 

На рис. 4.7 у вигляді кривих подані часові ряди показників, які дають 

змогу довести факт перебігу таких подій. У 2000–2004 рр. зростання 

споживчих витрат, заощаджень, інвестицій, розширення обсягів продажу 

вітчизняних споживчих товарів були свідченням виникнення кумулятивного 

зростання товарного виробництва. Ланцюговий процес його розгортання 

можна описати так: приріст доходів домогосподарств спричиняв зростання 

як споживчих витрат, так і валових заощаджень. Останні слугували джерелом 

інвестицій, що спрямовувалися на розширення випуску вітчизняних 

споживчих товарів, які у вимірі ціна-якість були більш конкурентними, ніж 
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імпортні аналоги. У 2000–2004 рр. частка вітчизняних споживчих товарів в 

обсязі внутрішнього ринку збільшилась з 33,5 до 38,1 %, а імпортних – з 10,2 

до 12,5 %. З цього випливало, що відносний приріст пропозиції вітчизняної 

продукції на внутрішньому ринку вдвічі перевищував приріст імпортної.  

Крім того, як свідчать розрахунки, в зазначений період Україна також 

активно нарощувала експорт продукції підвищеної технологічної складності. 

До її складу можна віднести інвестиційні (технологічні) товари, які 

класифікуються в межах ХVI, XVII, XVIII товарних груп митної статистики. 

До цих груп входять: а) машини, обладнання та механізми; електротехнічне 

обладнання; б) засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі 

засоби; в) прилади і апарати оптичні, фотографічні. Впродовж 2001–2004 рр. 

їхня частка виросла з 14,4 до 17,3% у загальній структурі товарного експорту. 

З точки зору економічної історії України період 2000–2004 рр. цікавий 

тим, що прискорення зростання виробництва здійснювалося в межах 

політики та відповідного їй інституційного середовища, що забезпечували 

пріоритетне стимулювання сукупної пропозиції. Розрахунки свідчать, що в 

2000–2004 рр. споживання продукції на внутрішньому ринку щорічно в 

середньому зростало на 4,2 %. Водночас вітчизняне товарне виробництво 

щорічно в середньому зростало на 5,6 %. Це означало, що в зазначений 

період в Україні величина приросту виробництва товарів і послуг в 1,3 раза 

перевищувала величину приросту їх споживання. Дохід від продажу 

«надлишку» вітчизняної продукції на зовнішньому ринку був спрямований 

на скорочення валового зовнішнього боргу, придбання резервних активів та 

кредитування нерезидентів.  

Коротко підсумовуючи, варто зауважити, що існування в 2000–2004 рр. 

в Україні кумулятивного зростання товарного виробництва може слугувати 

опосередкованим доказом виникнення на внутрішньому ринку висхідної 

хвилі структурної циклічної кон’юнктури. Її перебіг став можливим завдяки 

зростанню мобільності основних факторів виробництва під дією ринкових 

реформ 1997–1999 рр. Зібрані спостереження дають підставу стверджувати, 
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що в 2000–2004 рр. фаза ІІ циклу економічного зростання України має ознаки 

інституційної обумовленості. 

3. Фаза стабільного зростання 2005–2007 рр. Графічне зображення 

циклу економічного зростання України дає підстави стверджувати, що в 

2005–2007 рр. він перебував у фазі «стабільного зростання». Доказом 

інституційної обумовленості цієї фази циклу можуть слугувати факти: а) 

уповільнення факторної мобільності в економіці, виникнення в ній розриву 

між фактичною та потенційною величиною виробництва та втрат добробуту 

суспільства; б) формування спадної хвилі структурної циклічної 

кон’юнктури; в) формування висхідної хвилі простої циклічної кон’юнктури. 

Спробуємо зібрати спостереження про перебіг таких подій в Україні. 

Уповільнення факторної мобільності в економіці. Якщо в 2005р. 

коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних запасів в економіці становив 

6,1 одиниці, то в 2007 р. він зменшився до 5,7 одиниці. Це означає, що термін 

обороту товарно-матеріальних запасів зріс з 43 до 46 днів, що 

опосередковано свідчить про уповільнення в зазначений період факторної 

мобільності в економіці України. Додаткові спостереження про виникнення 

цієї економічної тенденції будуть подані в матеріалах, присвячених опису IV 

фази циклу та представлені на рис. 4.11 у вигляді графіку відставання 

фактичного товарного виробництва від потенційно можливого в 2000–

2013 рр. [242, с. 20–27]. 

Формування спадної хвилі структурної циклічної кон’юнктури. 

Доказом її виникнення може слугувати факт зупинки кумулятивного 

зростання виробництва. Про початок цієї події свідчать дані рис. 4.7. 

Зокрема, вони підтверджують, що в 2005–2007 рр. в Україні відносні темпи 

зростання споживчих витрат на внутрішньому ринку почали 

уповільнюватися. Свідченням цього є зменшення порівняно з обсягом 

внутрішнього ринку величини роздрібного товарообороту з 50,6 % у 2004 р. 

до 44,3 % у 2007 р. Ця тенденція супроводжувалося уповільненням 

накопичення як валових заощаджень, так і капітальних інвестицій, 
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зменшенням їх величини відносно обсягу внутрішнього ринку. Унаслідок 

цього конкурентоспроможність вітчизняних споживчих товарів почала 

знижуватися порівняно з імпортними аналогами. Якщо в 2004 р. частка 

вітчизняних споживчих товарів в обсязі внутрішнього ринку становила 38,1, 

а імпортних – 12,5 % , то в 2007 р. ці показники відповідно становили 29,0 та 

15,4%. Все це означало, що в 2005–2007 рр. в економіці розпочався процес 

заміщення вітчизняних споживчих товарів імпортними, що є свідченням 

зупинки кумулятивного зростання виробництва.  

Додатковим доказом зупинки в Україні кумулятивного зростання 

виробництва також може слугувати тенденція відносного скорочення 

інвестиційних витрат, спрямованих на оновлення основних засобів. Її 

виникнення можна підтвердити за допомогою даних рис. 4.8, які 

характеризують динаміку оновлення основних засобів та здійснення 

капітальних інвестицій в Україні в 2000–2013 рр.  
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Рис. 4.8. Динаміка оновлення основних засобів та здійснення  

капітальних інвестицій за окремими джерелами фінансування 

в Україні в 2000–2013 рр.  

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України  

за відповідні роки.  
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На рис. 4.8 у формі кривих подані часові ряди показників, які 

відображають уведення в дію нових основних засобів та здійснення 

капітальних інвестицій за рахунок ресурсів підприємств, банків та іноземних 

інвесторів в економіці України в 2000–2013 рр. Дослідження динаміки 

зазначених показників показало, що в Україні процес оновлення 

матеріальних активів у сфері виробництва фінансувався переважно за 

рахунок коштів вітчизняних підприємств. 

Дані рис. 4.8 також свідчать, що в 2000–2004 рр. вітчизняні 

підприємства активно оновлювали основні засоби. Так, якщо в 2000 р. їх 

сукупна вартість становила 18,9 % порівняно з обсягом внутрішнього ринку, 

то у 2004 р. – 24,2 %. Із 2005 р. цей процес почав уповільнюватися. В 2007 р. 

вартість уведених в дію оновлених основних засобів зменшилася до 17,4 % 

порівняно з обсягом внутрішнього ринку. За цих умов в економіці ступінь 

зносу основних засобів досяг 52,6 % [243].  

Формування висхідної хвилі простої циклічної кон’юнктури. Ознакою її 

виникнення є збільшення обсягів перероблення природних ресурсів в 

економіці. Виникнення такої кон’юнктурної хвилі означає, що вже виведені 

на ринки нові види продукції починають випускатися масово і поступово 

перетворюються на традиційні. Розширення їх виробництва потребує 

перероблення додаткових обсягів природних ресурсів, які стають основним 

джерелом зростання економіки [224, c. 52]. Спробуємо зібрати емпіричні 

докази того, що в 2005–2007 рр. в Україні зазначені економічні тенденції 

отримали розвиток. Для цього скористаємося даними рис. 4.9, де графічно 

зображений ланцюговий приріст індексів, які відображають обсяги 

виробництва продукції та природних ресурсів в Україні в 2000–2013 рр. 
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Рис. 4.9. Динаміка товарного виробництва продукції та природних 

ресурсів в Україні в 2000–2013 рр. 

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України  

за відповідні роки.  

На рис. 4.9 у формі кривих подані часові ряди показників ∆Q 
i та ∆R 

i
n, 

які відображають ланцюговий приріст обсягу виробництва товарів і послуг та 

природних ресурсів в Україні в 2000–2013 рр. Дослідження цих кривих дає 

підстави для висновку, що в 2005–2006 рр. вітчизняне виробництво товарної 

продукції зростало переважно за рахунок збільшення обсягів перероблення 

природних ресурсів. Ця тенденція була тимчасово перервана в 2007 р., але 

знову відновилася в 2008–2013 рр. У цей період рівень парної кореляції між 

динамікою показників ∆Q 
i
 та ∆R 

i
n становив 0,87.  

Коротко підсумовуючи, можна дійти таких висновків. Наведені факти 

підтверджують, що в 2005–2007 рр. на внутрішньому ринку України виникла 

спадна хвиля структурної циклічної кон’юнктури. Під її впливом економіка 

втратила здатність до кумулятивного зростання. Свідченням цього є факти 

того, що зміни в структурі споживчого попиту перестали мотивувати 

виробників переглядати асортимент випуск продукції на користь нових її 

видів та інвестувати в оновлення засобів виробництва. За цих умов на ринку 

почала формуватися висхідна хвиля простої циклічної кон’юнктури. Під її 

впливом вітчизняна економіка почала зростати переважно за рахунок 

перероблення додаткових обсягів природних ресурсів. Сукупність зібраних 
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спостережень дає підставу стверджувати, що в 2005–2007 рр. фаза ІІІ циклу 

економічного зростання України має ознаки інституційної обумовленості. 

4. Фаза уповільненого зростання 2008–2012 рр. Графічне зображення 

циклу економічного зростання України дає підстави стверджувати, що в 

2008–2012 рр. він перебував у фазі «уповільненого зростання». Доказом її 

інституційної обумовленості можуть слугувати такі факти: зупинка 

зростання факторної мобільності, ознаками якої є максимізація розриву між 

фактичною і потенційною величиною виробництва та втрат добробуту 

суспільства; формування спадної хвилі простої циклічної кон’юнктури, 

ознаками перебігу якої є зростання нестійкості національного господарства 

до економічних шоків та уповільнення динаміки продажу вітчизняної 

продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках. Спробуємо зібрати 

спостереження про наявність таких фактів в Україні. 

Зупинка зростання факторної мобільності. Про виникнення цієї 

економічної тенденції свідчать такі факти.  

 Зростання різниці між фактичним та потенційним обсягом 

товарного виробництва. Якщо на зовнішньому та внутрішньому ринках у 

структурі продажу починає домінувати традиційна продукція, то в економіці 

розрив між фактичним і потенційним обсягом товарного виробництва 

збільшується до максимальної величини. Для того, щоб цю закономірність 

продемонструвати на прикладі економіки України, необхідно обрати період, 

відносно якого доцільно зробити розрахунки індексів: I Q, який відображає 

фактичну величину товарного виробництва відносно певного періоду та 

I Q (рt), який відображає потенційну величину товарного виробництва 

відносно того ж певного періоду. На наш погляд, їх варто розрахувати 

відносно рівня виробництва 1999 р., після якого в Україні розпочалося 

прискорене економічне зростання в межах фази ІІ циклу зростання. При 

цьому варто нагадати, що під час цієї фази рівні фактичного та потенційного 

виробництва співпадають. Різниця між ними виникає лише упродовж фази ІІІ 
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циклу, коли приріст випуску нової продукції починає зменшуватися відносно 

максимального, що спостерігався у фазі ІІ.  

Проте, як свідчать дані рис. 4.5, в Україні вперше зазначене зменшення 

виникло в 2004 р., тобто наприкінці фази ІІ циклу. Тому величину приросту 

випуску нової продукції в 2003 р. варто розглядати як базову, відставання від 

якої неминуче породжує недовиробництво, або, якщо говорити точніше, 

розрив між тим, скільки могло б вироблятися та було вироблено фактично в 

економіці. Графічно цей розрив зображено на рис.4.10. 
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Рис. 4.10. Динаміка фактичної та потенційної величини товарного  

виробництва в Україні в 2000–2013 рр. 

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України  

за відповідні роки.  

На рис. 4.10 у вигляді кривих подана динаміка індексів I Q та I Q (рt) в 

економіці України у 2000–2013 рр. Нижня крива, що відображає індекси I Q, 

графічно подає зміну фактичної величини товарного виробництва порівняно 

з рівнем 1999 р. Верхня крива, що відображає індекси I Q (рt), графічно подає 

зміну потенційної величини товарного виробництва порівняно з рівнем 

1999 р. Вивчення цих кривих дає змогу зробити висновок, що впродовж 

2000–2003 рр. в Україні рівні фактичного та потенційного виробництва 

співпадали. Різниця між ними виникла лише у 2004 р., коли приріст випуску 

продукції за рахунок додаткового використання нематеріальних ресурсів 

почав уповільнюватися порівняно з 2003 р., який слугував базовим для 

розрахунку I Q (рt). Водночас на рис. 4.10 також можна спостерігати й 
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аномальну подію. Вона мала місце в 2007 р., коли фактичний обсяг 

виробництва перевищив потенційно можливий. Проте враховуючи, що ця 

подія більше не повторювалася, її можна розглядати , як уже зазначалося, як 

випадкову, спричинену сплесками поточної внутрішньої та зовнішньої 

кон’юнктури, що передували світовій фінансово-економічної кризі 2008–

2009 рр.  

 Зростання втрат добробуту суспільства через уповільнення 

мобільності факторів виробництва. Використовуючи данні рис. 4.10, складно 

оцінити рівень відставання фактичного виробництва від потенційного. Однак 

це можна зробити за допомогою показника LQ, що характеризує втрати 

добробуту суспільства через уповільнення мобільності факторів виробництва 

в економіці. Методика його розрахунку наводилася в розділі 3. На рис. 4.11 

графічно подана динаміка показника LQ, що був розрахований на основі 

даних про зростання виробництва в Україні в 2000–2013 рр. 
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Рис. 4.11. Графік відставання фактичного товарного виробництва  

від потенційного в Україні в 2000–2013 рр. 

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України  

за відповідні роки. 
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На рис. 4.11 у вигляді кривої подана динаміка показника LQ, який 

відображає втрати добробуту суспільства через уповільнення мобільності 

факторів виробництва в економіці України в 2000–2013 рр. Суто формально 

зазначена крива являє собою графік відставання в 2000–2013 рр. в Україні 

фактичного виробництва від потенційно можливого. Дослідження графіка 

дає змогу зробити висновок, що це відставання, виникнувши наприкінці фази 

ІІ інституційно обумовленого циклу зростання, суттєво збільшилося 

впродовж його фази ІІІ, яка розгорталася в 2005–2007 рр. Проте, якщо не 

брати до уваги кризовий 2009 р., то можна стверджувати, що це відставання 

додатково зросло впродовж фази IV циклу, що мала місце 2008–2012 рр.  

Якщо різницю між фактичним і потенційним обсягом товарного 

виробництва розглядати як втрати добробуту, що несе суспільство через 

уповільнення факторної мобільності в економіці, то їх масштаб можна 

описати так. У 2005–2012 рр. в Україні величина зазначених втрат в 

середньому на рік становила 6,5 % порівняно з фактичним обсягом товарного 

виробництва, або 5,9 % порівняно з ВВП. Безумовно, на виникнення втрат 

добробуту суспільства значний вплив мала світова фінансово-економічна 

криза 2008–2009 рр. Проте, якщо навіть з цього розрахунку виключити 

кризовий 2009 р., то ці втрати в середньому на рік становили би близько 4,6 % 

порівняно з фактичним обсягом товарного виробництва, або 4,2 % порівняно з 

ВВП. Це означає, що впродовж 2005–2012 рр. ВВП України щорічно втрачав 

близько 4,2 % потенційно можливого приросту. Цю втрату можна розглядати 

як «данину», яку українське суспільство сплачувало за бездіяльність органів 

влади щодо реформування неефективних інститутів внутрішнього ринку. 

Одним словом, для населення плата за перенесення реформ на майбутнє була 

дуже високою.  

Зростання нестійкості економіки до економічних шоків. У попередніх 

підрозділах було встановлено, що 1991–1995 рр. в економіці України 

інтенсивно відбувався процес формування нової структури товарного 

виробництва. Унаслідок цього в 1996–1999 рр. воно перетворилося у мінливу 
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(волатильну) систему, результати функціонування якої почали залежати від 

поточної кон’юнктури, що складається на міжнародних ринках 

металопродукції.  

Мінливість товарного виробництва притаманна всім економікам, де 

значна частина продукції експортується на зовнішні ринки або виробляється 

сезонно. Незважаючи на це, кожна з них має власний запас (рівень) стійкості 

до різких коливань поточної кон’юнктури. При цьому варто зазначити, що 

стійкість є фундаментальним поняттям, яке використовується в фізиці, 

біології, техніці, кібернетиці, економіці, соціології та інших наукових 

дисциплінах для опису сталості поведінки системи, її здатності за наявності 

зовнішніх впливів зберігати вихідний стан або повертатися до рівноважного 

стану після усунення таких впливів. На перший погляд видається, що 

мінливість і стійкість є тотожними поняттями. Наприклад, якщо виробництво 

є мінливим, то водночас воно має невеликий запас стійкості, й навпаки. 

Попри схожість понять «мінливість» та «стійкість» виробництва, між 

ними існує суттєва різниця. Поняття «мінливість (волатильність) 

виробництва» відображає високий рівень залежності функціонування 

виробництва від чинників поточної кон’юнктури. Поняття «стійкість 

виробництва» характеризує здатність виробництва відновлювати вихідний 

стан після впливів чинників поточної кон’юнктури. Крім того, мінливість 

виробництва є властивістю, що не пов’язана з циклами зростання економіки, 

тоді як стійкість – породжується ними. Останнє можна пояснити за допомогою 

таких гіпотетичних прикладів. 

Уявімо економіку, де розвиваються винятково види діяльності з 

виробництва нових видів продукції (фаза ІІ циклу зростання). У випадку, 

якщо ці види зазнають впливу негативних випадкових чинників поточної 

кон’юнктури, то результати виробництва зменшаться. Проте після 

припинення дії таких чинників виробництво швидко відновиться та 

перевершить докризові темпи приросту.  
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Тепер уявімо зворотну ситуацію, коли в економіці розвиваються 

винятково види діяльності з виробництва традиційних видів продукції 

(фаза IV циклу зростання). У випадку, якщо ці види зазнають впливу 

негативних випадкових чинників поточної кон’юнктури, то результати 

виробництва також зменшаться. Проте після припинення дії таких чинників 

виробництво не зможе перевершити темпи приросту, що були досягнуті в 

попередніх періодах. Це зумовлено тим, що види діяльності з випуску 

традиційної продукції мають тенденцію до уповільненого зростання та 

переходу в стан стагнації в V фазі циклу зростання.  

Наведені приклади свідчать, що на початку інституційно обумовленого 

циклу зростання економіка має високий рівень стійкості до негативних 

економічних шоків, а наприкінці циклу – низький. Якщо дотримуватися 

припущення, що в економіках такі цикли мають різні часові межі, то можна 

дійти висновку, що на певний момент часу кожна з них буде мати свій 

рівень стійкості до впливу таких шоків. Спробуємо зібрати докази на 

користь цього припущення.  

Як свідчить історія, для національних господарств найпотужнішими 

негативними економічними шоками є світові економічні кризи. Остання 

серед них мала місце в 2008–2009 рр. Вивчивши її вплив на економіку 

України та інших країн, можна скласти уявлення про запас їхньої стійкості 

до негативних економічних шоків.  

У 2009 р. під дією світової фінансово-економічної кризи в Україні 

величина ВВП зменшилась на 14,8 % порівняно з попереднім роком. Такі 

темпи падіння інколи спостерігалися у країнах, що зазнавали руйнівного 

впливу війн або масштабних стихійних катастроф. Серед сусідніх країн цей 

результат «перевершили» тільки Латвія, де зменшення ВВП становило 

21,2 % і Естонія – 16 %. Водночас у Росії, Румунії, Словацькій Республіці, 

Угорщині, Туреччині зменшення ВВП було майже удвічі меншим порівняно 

з Україною; у Німеччині, Італії, Іспанії, Чеській Республіці – майже утричі. 

Водночас у цей період окремі країни демонстрували економічне зростання. 
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Наприклад, у 2009 р. у Китаї приріст ВВП становив 12,9 %, Польщі – 

3,5 % [244, с. 336, 1054].  

Усі наведені статистичні спостереження можна використати як 

емпіричні докази того, що кожна економіка має власний запас стійкості до 

впливу негативних економічних шоків. Проте цю думку не поділяють 

науковці, які доводять, що в 2009 р. глибина економічного спаду кожної 

країни визначалася не рівнем стійкості їхніх економік до зовнішніх 

кризових явищ, а ефективністю антикризової політики урядів.  

Безумовно, ці аргументи варто враховувати. Проте при цьому було б 

помилкою ігнорувати факти, що урядам вдалося здійснити ефективну 

антикризову політику лише в тих країнах, де економіки мали високий рівень 

стійкості до негативних економічних шоків. На користь цього припущення 

можна навести такі теоретичні та емпіричні докази.  

Як уже зазначалося, на початку інституційно обумовленого циклу, 

зростання економіки відбувається за рахунок розширення виробництва та 

експорту нових видів продукції, наприкінці – традиційних. Перевага експорту 

нової продукції полягає в тому, що в періоди різкого погіршення 

зовнішньоекономічної кон’юнктури її виробництво може бути тимчасово 

переорієнтовано для продажу на внутрішньому ринку. Для цього держава 

має, з одного боку, унеможливити зменшення доходів споживачів, а з іншого 

– спрямувати їх на закупівлю нових видів національної продукції.  

Саме ці напрями політики впроваджували переважно розвинені країни 

світу під час фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. Наприклад, у 2008–

2009 рр., Федеральна резервна система та Міністерство фінансів США, для 

збереження на внутрішньому ринку доходів і попиту споживачів, спрямували 

кошти на спрощення доступу населення до кредитних ресурсів; влада 

Австралії – підтримувала малозабезпечені сім’ї за рахунок зменшення 

податкових платежів; влада Франції – компенсувала населенню частину 

податкових платежів; влада Польщі – зменшила величину ПДВ.  
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Крім збереження рівня доходів населення, частина країн – великих 

експортерів розробила механізми стимулювання закупівлі власної 

високотехнологічної продукції. Наприклад, влада США, Німеччини та 

Франції розробила заходи щодо стимулювання попиту на автомобілі 

власного виробництва; влада Китаю надала субсидії сільському населенню 

для купівлі побутової техніки та мобільних телефонів (знижка 13 % вартості) 

тощо. Усі ці заходи потребували значних витрат із державних бюджетів, 

тому їх дефіцит різко збільшився. Наприклад, у 2009 р. у США він досяг 

9,2 % порівняно з ВВП. Країни ЄС також перевищили ліміт дефіциту, який 

зазвичай становив менше, ніж 3 % від ВВП [99, с. 171]. 

Країни, що експортують на світові ринки традиційну продукцію 

(переважно сировину та продукти її неглибокого перероблення), не можуть 

використати наведений вище антикризовий механізм. Це пояснюється тим, 

що на внутрішніх ринках цих країн неможливо продати більшу кількість 

природних ресурсів, ніж це необхідно для галузей, що виробляють споживчу 

та інвестиційну продукцію.  

За аналогією можна стверджувати, що в 2008–2009 рр. український уряд 

не міг скористатися «рецептами» країн – лідерів світового господарства для 

того, щоб запобігти глибокому спаду виробництва. На заваді цьому стояло 

немало перешкод. Основні серед них були пов’язані з великою відмінністю 

між структурою виробництва та споживання, а також помилками у державній 

політиці щодо штучного завищення купівельної спроможності населення. 

Докладніше ці перешкоди можна подати так. 

По-перше, як уже зазначалося, після 1996 р. понад 60 % українського 

експорту припадало на сировину та напівфабрикати. Незмінність його 

структури частково можна пояснити тим, що з 2005 р. в Україні економічна 

діяльність з виробництва нових видів продукції почала згортатися. Потреба в 

цій продукції задовольнялася переважно за рахунок імпорту. За цих умов у 

2009 р. будь-які заходи держави щодо підтримання доходів і споживчого 

попиту населення автоматично перетворились би на засіб стимулювання 
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імпорту, а не власного виробництва за рахунок перероблення сировини та 

напівфабрикатів, які не були продані на зовнішніх ринках.  

По-друге, в 2009 р. в Україні неможливо було зберегти рівень 

купівельної спроможності населення, через її штучне завищення в попередні 

періоди за рахунок іноземних кредитних ресурсів. Спростивши доступ до 

них, політичні сили, які у попередні роки здійснювали державне управління, 

створили в країні, з одного боку, тимчасову ілюзію підвищення життєвого 

рівня, а з іншого – загрози для його зростання в майбутньому. Перша з таких 

загроз полягала в тому, що життя в кредит не може продовжуватися 

нескінченно довго, друга – що під час світових криз іноземне кредитування 

зазвичай різко припиняється, зменшуючи рівень витрат та купівельної 

спроможності усіх учасників внутрішнього ринку країни. Пояснити механізм 

дії останньої загрози можна так.  

Під час світових криз іноземні кредитори намагаються швидко вивести 

із нестійких економік свої фінансові ресурси з метою їх переведення в 

надійніші форми зберігання, наприклад, злитки цінних металів, твори 

мистецтва, елітну нерухомість тощо. Така «втеча» іноземного капіталу 

неодмінно призводить до появи на внутрішньому ринку дефіциту іноземної 

валюти. Це спричиняє девальвацію національних грошей та зростання 

банківського відсотку на кредити в іноземній валюті. Для уникнення 

додаткових витрат щодо його оплати підприємства та домогосподарства, які 

у попередні періоди здійснювали запозичення в іноземній валюті, змушені 

терміново спрямовувати свої доходи на погашення кредитних зобов’язань. 

Унаслідок цього рівень їхніх інвестиційних і споживчих витрат різко 

зменшується, що стає додатковим важелем стиснення виробництва.  

У 2009 р. український уряд не мав змоги протидіяти зазначеній загрозі, 

тому що вона формувалась тривалий час і була занадто масштабною.  

Зокрема, в Україні банки почали активно надавати суб’єктам 

господарювання кредити в іноземній валюті ще в 2002 р. Упродовж цього 

року величина довгострокових кредитів в іноземній валюті зросла на 
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рекордну величину – у 113 разів порівняно з попереднім періодом. У 2003 р., 

згідно з постановою Правління Національного банку України №79 від 

5 березня 2003 р., яка внесла зміни до «Положення про кредитування», банки 

отримали право надавати резидентам України, тобто юридичним і фізичним 

особам, кредити в іноземній валюті. Упродовж цього року їх частка досягла 

55,4 % у структурі кредитів, виданих населенню.  

Незважаючи на те, що постанова Правління Національного банку 

України № 79 була скасована постановою Національного банку № 54 від 

18 лютого 2004 р. кредитування комерційними банками фізичних осіб в 

іноземній валюті не було зупинено. Упродовж 2006–2008 рр. його обсяг 

збільшився в 3,7 раза [245] і в 2008 р. досяг 13,7 % порівняно з величиною 

внутрішнього ринку.  

Помилковість рішення про кредитування населення в іноземній 

валюті виявилася лише під час світової кризи 2008–2009 рр. Зокрема, у 

4 кварталі 2008 р. в Україні через дефіцит іноземної валюти була здійснена 

девальвація гривні, внаслідок якої курс долара США зріс більш ніж на 40  %. 

Останнє означало, що та частина населення, яка взяла в банках кредити в 

іноземній валюті, мала також на 40 % збільшити свої видатки в гривневому 

еквіваленті на їхнє поточне обслуговування та повернення. Як свідчать 

розрахунки, в 2009 р. вони досягли 4,0 % порівняно з обсягом внутрішнього 

ринку. Це означало, що на суму цих видатків одночасно зменшилася 

величина споживчого попиту домогосподарств, що, у свою чергу, 

прискорило спад виробництва в економіці.  

Наведені факти свідчать, що в 2009 р. український уряд не міг шляхом 

компенсацій зберегти на незмінному рівні купівельну спроможність 

населення та спрямувати його витрати на закупівлю додаткових обсягів 

вітчизняних споживчих товарів і послуг, які могли б бути вироблені з 

сировини, що не була продана на зовнішньому ринку. У результаті цього в 

Україні рівень нестійкості виробництва до негативних зовнішніх 

економічних шоків суттєво зріс. Останнє підтвердили емпіричні дані про те, 
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що після 2009 р. українська економіка не змогла перевершити докризові 

темпи зростання. Так, якщо в докризовому 2007 р. в Україні зростання ВВП 

становило 8,2 % порівняно з попереднім роком, то в посткризовому 2010 р. – 

4,1 %, у 2011 р. – 5,4 %, у 2012 р. – 0,2 %, 2013 р. – 0,0 %.  

Уповільнення динаміки продажу вітчизняної продукції на 

внутрішньому та зовнішньому ринках.  

 З 2008 р. вітчизняний внутрішній ринок зростав повільніше, ніж 

ринки інших країн. Зокрема, за оцінками фахівців Всесвітнього економічного 

форуму в 2007–2008 рр. Україна посідала 27-ме місце за розміром 

внутрішнього ринку серед 131 країни [246, с. 88]. Проте вже за підсумками 

2012–2013 рр. Україна перемістилася на 35 місце за розміром внутрішнього 

ринку серед 144 країн (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4.  

Україна в світовому рейтингу за розміром внутрішнього ринку 

Країна Місце у світовому 
рейтингу  

Країна Місце у світовому 
рейтингу  

США 1 Туреччина 15 

Китай 2 Польща 20 

Індія 3 Швеція  33 

Японія 4 Україна 35 

Німеччина 5 Румунія  44 

Велика Британія 6 Чеська Республіка  45 

Бразилія  7 Казахстан 56 

Франція 8 Азербайджан 78 

Росія 9 Грузія  96 

Італія 10 Молдова  118 
 

Джерело: побудовано за даними The Global Competitiveness Report 2012–

2013. Geneva: World Economic Forum, 2013. Р. 496. URL : 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf 

(дата звернення 17. 09. 2016).  

Переміщення України в рейтингу на 35 місце частково можна пояснити 

зростанням нестійкості економіки до економічних шоків та наслідками 

світової фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. Проте, на наш погляд, 

на це переміщення також впливали й інші чинники. Один із них – 

уповільнення динаміки продажу вітчизняної продукції на внутрішньому 
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ринку. Наприклад, розрахунки показали, якщо в 2009 р. роздрібний товарообіг 

вітчизняних споживчих товарів становив 35,6 % у структурі продажу 

продукції на внутрішньому ринку, в 2010 – 34,1 %, то в 2011–2012 рр. – він 

стабілізувався в середньому на рівні 32,0 %. Ця тенденція свідчила, що 

внутрішні ринки вітчизняної споживчої продукції почали наближатися до 

стану статичної рівноваги і не могли в майбутньому забезпечити швидке 

зростання виробництва в Україні.  

 З 2008 р. зовнішній ринок вітчизняної продукції зростав 

повільніше, ніж аналогічні ринки інших країн. Зокрема, за оцінками фахівців 

Всесвітнього економічного форуму, в 2007–2008 рр. за розміром зовнішнього 

ринку Україна посідала 32-ге місце серед 131 країни. Проте вже за 

підсумками 2012–2013 рр. Україна перемістилася на 37 місце за розміром 

зовнішнього ринку серед 144 країн [247, с. 485]. На наш погляд, на це 

переміщення найбільший вплив справила тенденція щодо уповільнення 

динаміки продажу вітчизняної продукції на зовнішньому ринку. Наприклад, 

згідно з статистичними даними в 2008 р. Україна експортувала до світового 

господарства товарів на суму 63,18 млрд дол. США, а у 2012 р. – на 64,42, 

тобто за 4 роки приріст експорту становив лише 1,9%. Ці дані свідчили, що 

зовнішні ринки вітчизняної продукції також почали наближатися до стану 

статичної рівноваги і не могли в майбутньому забезпечити швидке зростання 

виробництва в Україні.  

Коротко підсумовуючи, варто зауважити, що в 2008–2012 рр. цикл 

економічного зростання України перебував у фазі «уповільненого 

зростання». Впродовж цієї фази спостерігалася зупинка зростання факторної 

мобільності в економіці. Доказом цього слугували зібрані спостереження про 

максимізацію розриву між фактичною і потенційною величиною 

виробництва та втрат добробуту суспільства. У цей період товаровиробники 

не могли перейти до розширення випуску нових видів продукції. За цих умов 

зовнішній і внутрішній ринки почали наповнюватися товарними запасами 

традиційної вітчизняної продукції, що призвело до виникнення на них 
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спадної хвилі простої циклічної кон’юнктури. Доказом цього слугували 

зібрані спостереження про уповільнення темпів продажу вітчизняної 

продукції та зростання нестійкості економіки до впливу негативних 

зовнішньоекономічних шоків. Усі наведені факти свідчили, що в 2008–

2012 рр. фаза ІV циклу економічного зростання України мала вагомі ознаки 

інституційної обумовленості.  

5. Фаза нульового зростання / рецесії 2013–2015 рр. Графічне 

зображення циклу економічного зростання України дає підстави 

стверджувати, що в 2013–2015 рр. він перебував у фазі «нульового 

зростання / рецесія». Доказом інституційної обумовленості цієї фази циклу 

можуть слугувати такі факти: внаслідок відсутності на внутрішньому ринку 

країни сприятливої структурної та простої циклічної кон’юнктури зростання 

економіки зупиняється. У цей період поточна кон’юнктура стає основним 

рушієм змін у рівні виробництва. Він починає коливатися винятково під дією 

випадкових подій: цін та/або нецінових чинників сукупного попиту й 

сукупної пропозиції. Якщо їхній вплив стає несприятливим для підтримання 

нульового рівня зростання економіки, то її охоплює економічна криза. 

Спробуємо зібрати спостереження про наявність таких фактів в Україні. 

У 2013 р. українська економіка перебувала в стані нульового 

зростання. За підсумками року приріст вітчизняного ВВП становив 0%. Цей 

стан економіки в довгостроковому періоді окремі західні вчені розглядають 

як ідеал, до якого мають рухатися країни в умовах обмежених природних 

ресурсів та наростання екологічних дисбалансів [248]. У короткостроковому 

періоді його часто іменують стагнацією. Наприклад, у Вільному онлайн- 

словнику (США) зазначається, що нульове зростання – це ситуація в 

економіці, коли ВВП не зростає і не знижується. Нульове зростання технічно 

не є рецесією, але воно може супроводжуватися як зростанням безробіття, 

так і зайнятості [249].  

Проте вже в 2014–2015 рр. економіка України вийшла із стану 

нульового зростання та увійшла в кризу і рецесію. Внутрішні причини 
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початку цієї кризи докладно описані українськими вченими [250, с. 122–124]. 

Проте, на наш погляд, головною серед них, яка в 2014 р. виконала роль 

тригера, тобто пускового механізму кризових явищ є торговельна війна 

Російської Федерації проти України. Фактично вона розпочалася 14 серпня 

2013 р., коли митна служба Росії внесла до переліку «ризикованих» усіх 

українських імпортерів і підвищила рівень адміністрування митного 

оформлення. Через ці дії українські експортери не змогли продавати на 

російському ринку не лише продовольчі товари: курятину, сири, 

молокопродукти, кондитерські вироби, овочі, фрукти, вина, пиво, алкогольні 

напої тощо, а й металопродукцію.  

Кожна торговельна війна має свою мету. Політичне керівництво 

Російської Федерації розпочало її для того, щоб зупинити процес інтеграції 

економіки України до Європейського Союзу. Активна його фаза мала 

розпочатися 28 листопада 2013 р. після укладення Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом і його державами-членами (далі Угода 

про асоціацію Україна – ЄС). Проте її підписання було зірвано українською 

стороною. Повторно повернутися до цього документу вдалося лише після 

революційних подій в Україні у листопаді 2013 р. – лютому 2014 р. 

Політичну частину Угоди про асоціацію Україна – ЄС було підписано 

21 березня 2014 р., економічну – 27 червня 2014 р.  

Проте торговельна війна проти України була дещо особливою, тому що 

вона згодом вийшла далеко за межі санкцій і перетворилася в 

широкомасштабну економічну війну, спрямовану на параліч та знищення 

вітчизняного економічного потенціалу. Логіку торговельно-економічної війни 

Росії проти України можна зрозуміти, ознайомившись з матеріалами, 

напевно невипадково підготовленими ініціативною групою окремих 

російських економістів. Засоби та перспективи розгортання цієї війни вони 

узагальнили в доповіді під назвою «Тупик боротьби інтеграцій в Європі» 

(рос. – «Тупик борьбы интеграций в Европе», далі – Доповідь), що 20 червня 

2014 р. була представлена громадськості [251]. У ній перспективи та наслідки 
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російсько-української торговельно-економічної війни вивчалися в 2015–

2018 рр. Щорічні економічні втрати України від зниження рівня торговельно-

економічних відносин із Росією та іншими країнами – членами Митного 

союзу автори Доповіді оцінили в 33 млрд дол. США.  

Найімовірнішими засобами торговельно-економічної війни в Доповіді 

були названі такі: скорочення експорту українських товарів до Росії та країн 

Митного союзу, зупинка трудової міграції до Росії, повна її відмова від 

трубопровідного транзиту через Україну, збереження підвищених цін на 

російський природний газ, скорочення російського інвестування, зменшення 

числа поїздок та обсягів споживчих витрат російських громадян в Україні, 

відмова російських компаній від левової частики перевезень, що 

здійснюються за участю українських операторів.  

Відповідно до плану, викладеного в Доповіді, Російська Федерація  

розгорнула широкомасштабну торговельно-економічну війну проти України. 

Так, у ніч з 28 на 29 січня 2014 р. російська сторона посилила процедуру 

митного контролю. Згідно з нею всі вантажі, що прямували з України до   

Росії, мали підлягати посиленій перевірці, включаючи вивантаження на  

кордоні, зважування, перевірку сертифікатів відповідності. Вся процедура 

такого оформлення могла тривати до 15 робочих днів, причому за рахунок 

українських імпортерів. На початку квітня 2014 р. Росія заборонила імпорт 

українських цукерок, шоколаду і твердих сирів, а також заблокувала транзит 

українського цукру до  Середньої Азії [252]. 

У 2014 р. Росія продовжила реалізацію плану в частині повної відмови 

від трубопровідного транзиту природного газу через Україну. Початок його 

втілення припав на жовтень 2013 р., коли в Болгарії був демонстративно 

зроблений перший зварювальний шов, який мав стати символом початку 

реалізації проекту «Південний потік». Він передбачав транспортування 

російського природного газу з Центральної Азії та Казахстану до Італії та 

Австрії в обхід України. Рішенням від 17 квітня 2014 р. Європарламент 

зупинив будівництво «Південного потоку». Це змусило Росію 1 грудня 
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2014 р. відмовитися від реалізації цього проекту і заодно від мети щодо 

припинення трубопровідного транзиту природного газу через Україну до 

країн Західної та Центральної Європи.  

Із 1 січня 2015 р. Росія запровадила додаткові обмеження для 

громадян України щодо працевлаштування. Тепер вони в загальному 

порядку повинні були отримувати патенти для роботи. За прогнозами 

російських урядовців, у Росії щорічно працювало близько 6 млн 

українських трудових мігрантів. Позбавлення їх заробітку в Росії означало, 

що вони понесуть втрати близько 11–13 млрд дол. США, що становило 

майже 7 % порівняно з ВВП України [253]. 

22 грудня 2015 р. Держдума Росії ухвалила закон «Про призупинення 

Російською Федерацією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо 

України»[254]. Згідно з ним Росія з 1 січня 2016 р. односторонньо скасувала 

преференційний режим для України, запроваджений у 2012 р. відповідно до 

Договору про зону вільної торгівлі. Ці дії були здійснені російською 

стороною у відповідь на початок функціонування з 1 січня 2016 р. між 

Україною і ЄС поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, створеної 

відповідно до Угоди про асоціацію Україна – ЄС. 

Для посилення руйнівної дії торговельно-економічної війни Росія 

вдалася до прямого військового втручання та окупації частини української 

території. Зокрема, впродовж 22 лютого – 22 березня 2014 р. була окупована 

та включена до складу Росії Автономна Республіка Крим.  

З середини липня 2014 р. військові формування Росії почали безпосередньо 

брати участь у бойових діях проти Збройних сил України та частково 

окупували Луганську і Донецьку області. Унаслідок російської військової 

агресії Україна втратила майже 20 % економічного потенціалу [255]  

та значну частину кваліфікованої робочої сили. Зокрема, на початок 2015 р., 

тікаючи від війни на Донбасі, близько 600 тис. громадян України виїхало до 

Росії, Білорусі, Молдови, Польщі, Угорщини та Румунії, 980 тис. 

перемістилися до інших українських областей [256].  
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У результаті торговельно-економічної та окупаційної війни відносини 

між Україною та Росією пройшли своєрідну «точку неповернення». 

Подолавши її, Росія втратила одного з найбільших торговельних партнерів, а 

Україна розпочала масштабну геоекономічну переорієнтацію економіки в 

західному напрямі [257, с. 94–95]. Проте ціна такої переорієнтації була 

високою. Розрахунки свідчать, що лише через згортання торгівлі з Росією в 

2014 р. загальний обсяг українського експорту товарів і послуг скоротився на 

15,4 % порівняно з попереднім роком, у 2015 р. – на 13,2 %. Цього було 

цілком достатньо, щоб дати поштовх для початку багатьом негативним 

процесам: скорочення доходів експортерів та надходжень до державного 

бюджету, девальвація гривні, інфляція, які, у кінцевому підсумку, зумовили  

зменшення купівельної спроможності населення та сукупного попиту на 

внутрішньому ринку України. У 2014–2015 рр. він зменшився на 26,6 % 

порівняно з рівнем 2013 р., що спричинило зміни в його структурі на користь 

продукції нижчого цінового діапазону з гіршими споживчими 

властивостями. Це, в свою чергу, призвело до зростання трансакційних 

витрат товаровиробників щодо збуту власної продукції та підвищило ризики 

отримання ними збитків від економічної діяльності. Для їх мінімізації 

товаровиробники почали свідомо зменшувати обсяги виробництва. 

Внаслідок цього відбулося погіршення фінансового стану підприємств, 

зростання безробіття та заборгованості із виплати заробітної плати 

зайнятого населення, що зумовило додаткове скорочення сукупного попиту 

та зростання трансакційних витрат товаровиробників щодо збуту власної 

продукції. У підсумку процес продукування трансакційних витрат 

перетворився в безперервний і почав розвиватися по замкнутому колу, 

постійно підсилюючи кризові явища в економіці.  

 Коротко підсумовуючи, можна дійти таких висновків. Зібрані 

спостереження свідчать, що в 2013 р. українська економіка перебувала в стані 

нульового зростання. За підсумками року приріст вітчизняного ВВП 

становив 0%. Проте ця економічна тенденція була перервана 
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несприятливими чинниками поточної кон’юнктури. Основним серед них, 

який в 2014 р. виконав роль пускового механізму кризових явищ в економіці, 

була торговельно-економічна та окупаційна війна Російської Федерації проти 

України. Втрата російських ринків збуту стала причиною скорочення 

вітчизняного виробництва, експортних доходів та сукупного попиту на 

внутрішньому ринку, збільшення трансакційних витрат товаровиробників 

щодо продажу на ньому власної продукції. Під впливом цих негативних 

тенденцій в Україні виник економічний спад, який швидко перетворився в 

кумулятивний і набув ознак системної кризи. Разом із тим, незважаючи на 

яскраво виражені зовнішні причини виникнення, вона була зумовлена 

недосконалістю ринкових інститутів, які з 2005 р. почали втрачати свою 

ефективність через відсутність реформ. Сукупність зібраних спостережень в 

2013–2015 рр. дає підставу стверджувати, що фаза V циклу економічного 

зростання України має вагомі ознаки інституційної обумовленості. 

4.5. Траєкторія довгострокового зростання економіки 

У попередніх підрозділах були описані численні факти хаотичних та 

циклічних коливань вітчизняної економіки у 1991–2015 рр. Зрозуміти наслідки 

цих подій можна лише в один спосіб – змоделювати їх у вигляді випадкових та 

циклічних відхилень від траєкторії довгострокового економічного зростання 

України. Проте зробити це складно тому, що на сьогодні вчені не мають 

переконливих доказів щодо наявності у вітчизняної економіки такої траєкторії.  

За відсутності зазначених доказів значна частина українських учених 

почала схилятися до думки, що майбутнє вітчизняної економіки визначається 

не якісними змінами в її структурних елементах, а випадковими зовнішніми 

впливами. Це означає, що зростання вітчизняної економіки в середньо- та 

довгостроковому періоді доцільно моделювати та описувати як результат 

сплесків кон’юнктури на світових сировинних ринках: металопродукції, 

мінеральних продуктів (руди), зерна, продукції хімічної галузі. Доцільність 

таких досліджень підтверджується наявністю кореляційного зв’язку між 

світовими цінами на сировинні ресурси та величиною ВВП України [224, с. 8–9; 
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258, с. 78]. Наприклад, за розрахунками науковців, у 2002–2014 рр. коефіцієнт 

парної кореляції між поквартальною динамікою світових цін на сталь та 

динамікою вітчизняного ВВП становив 0,61 [259, с. 114]. 

Проте існують факти, що ставлять під сумнів вивіреність концепції 

стохастичних кон’юнктурних коливань економіки України. Наприклад, 

сьогодні відомо, що кореляційні залежності між ВВП і зовнішньою 

торгівлею існують у багатьох країнах з відкритою економікою. Зокрема, 

американські економісти встановили, що середня кореляція між ВВП США 

та випуском продукції в Канаді, Німеччині та Великій Британії становить 

понад 70 %, в інших країнах світу – 46 % [19, c. 67]. Проте ці емпіричні 

залежності ніхто з них не використав для того, щоб заперечувати циклічні 

коливання економіки США вздовж власної траєкторії довгострокового 

зростання, тому що для цього бракувало вагомих доказів. Наприклад, тільки 

два із десяти масштабних досліджень, проведених економістами різних країн 

упродовж 1967–1998 рр., частково підтвердили, що довгострокове зростання 

економік може відбуватися за рахунок розширення експорту. 

Довгостроковий зв'язок між експортом та зростанням ВВП був виявлений 

лише в окремих країнах Латинської Америки та нових індустріальних 

країнах Азії (Гонконзі, Тайвані, Сінгапурі, Південній Кореї) [260, c.14–15].  

Наведені факти породжують цілком природне запитання: чи має 

українська економіка, як і переважна кількість національних господарств, 

власний тренд довгострокового зростання, чи вона є виключенням з цього 

правила і її розвиток, як і окремих країн Латинської Америки та нових 

індустріальних країн Азії, в довгостроковому періоді повністю залежить від 

сплесків кон’юнктури на світових ринках? Спробуємо знайти відповідь на це 

запитання, спираючись на гіпотезу про інституційну обумовленість циклів 

зростання та зібрані докази щодо їх перебігу в економіці України.  

Якщо дотримуватися погляду, що ринкові інститути спричиняють 

середньострокові цикли зростання економіки, то це дає підстави для 

припущення, що вони також мають визначати траєкторію її довгострокової 
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динаміки [261, с. 104–106]. Міркуючи логічно, це можна довести так. Уявімо, 

що наприкінці економічного циклу недосконалість інституційного устрою 

внутрішнього ринку усувається достатньо швидко. За цих умов економіка 

отримує шанс, оминувши період нульового зростання та рецесії, швидко 

увійти в наступний інституційно обумовлений цикл зростання. У цьому 

випадку декілька середньострокових економічних циклів визначатимуть 

довгостроковий тренд зростання економіки.  

Як уже зазначалося, ідею про можливість поєднання коротших циклів з 

довшими висловив М. Туган-Барановський у своїй роботі «Паперові гроші та 

метал» [36, c. З8–39]. Спробуємо скористатися нею для моделювання 

довгострокової траєкторії зростання економіки за допомогою індексу І Q, 

який відображає обсяг виробництва у відсотках до певного базового періоду. 

Результат побудови траєкторії, що була сформована впродовж ідеального 

циклу зростання поданий на рис. 4.12. 

80

100

120

140

160

180

200

IQ
 ,

  
%

ІiQ – індекс товарного виробництва, %  до базового періоду

 Інституційно обумовлений   цикл зростання

I II III IV V

A

F

B

C

D E

t

t1

Рис. 4.12. Траєкторія довгострокової динаміки економіки, що 

формується впродовж інституційно обумовленого циклу зростання 

Джерело: складено автором.  

На рис. 4.12 у вигляді кривої АE подана динаміка індексу І Q відносно 

базового періоду t1 (I 
t1

Q = 100 %), під час якого були проведені інституційні 

реформи, що дали початок циклу зростання економіки. Точка E на кривій АE 

є відображенням того, що фаза рецесії циклу скінчилася. Передбачається, що 

після точки E в економіці миттєво відбулися нові інституційні реформи, що 

створили сприятливі умови для зародження нового циклу її зростання. З 
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огляду на це можна стверджувати, що пряму АF доцільно розглядати як 

траєкторію довгострокового зростання економіки, що безумовно зазнає 

певних змін під дією нового інституційного циклу її зростання. 

Наведені у підрозділі 4.4 докази щодо перебігу в 1997–2015 рр. в 

Україні інституційно обумовленого циклу зростання відкривають шлях до 

моделювання траєкторії довгострокової динаміки вітчизняної економіки. 

Якщо відштовхуватися від того, що цикл розпочався в 1997 р., а 2013 р. він 

увійшов у фазу нульового зростання/рецесії, то пряму, що поєднує на графіку 

рівень випуску продукції у 1997 р. та 2013 р., можна розглядати як 

траєкторію довгострокового економічного зростання України. Її графічне 

зображення подано на рис. 4.13. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

Роки

IQ
 ,

 I
Q

(l
g

) 
, 

  
%

Іi Q – індекс фактичного обсягу товарного виробництва, %  до  1990
р.
Іi Q(lg) – індекс прогнозованого обсягу товарного виробництва в
довгостроковому періоді,  %  до  1990 р.
Рівень товарного виробництва в 1990 р.,  % 

E*

F

D*

E

Рис. 4.13. Коливання економіки України навколо траєкторії 

довгострокового зростання в 1997–2015 рр. 

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України  

за відповідні роки.  

На рис. 4.13. у вигляді кривої D*E поданий часовий ряд індексу І Q, що 

відображає в Україні коливання виробництва відносно 1990 р. (у 1990 р. І Q = 

100 %). Рівень 1990 р. зображений штриховою лінією. Водночас у вигляді 

висхідної прямої лінії E*F поданий часовий ряд індексу I Q(lg), що дає змогу 

спрогнозувати динаміку виробництва в 1997–2015 рр. за умови, якби на 

нього не впливали негативні та позитивні шоки зовнішньої кон’юнктури. 
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Закономірності зміни динаміки зазначених індексів дають підстави 

стверджувати таке. Часовий ряд індексу I Q(lg) доцільно використати для 

графічного зображення траєкторії довгострокового економічного зростання 

України. На її основі можна описати усі стохастичні та циклічні коливання 

товарного виробництва. Зокрема, довести, що в 1998–1999 рр. під впливом 

світової фінансової кризи рівень виробництва був нижчим порівняно з 

довгостроковою траєкторією його зростання. У 2000–2003 рр. економіка 

України внаслідок циклічного прискореного зростання вийшла на траєкторію 

довгострокового розвитку. У 2004–2008 рр. рівень вітчизняного виробництва 

перевищував довгострокові параметри. Ця тенденція була зумовлена 

сприятливою зовнішньою кон’юнктурою на світових сировинних ринках: 

металопродукції, зерна, мінеральних продуктів (руди), хімічної продукції, а 

також на ринках іноземних кредитних ресурсів. Дію зазначеного позитивного 

кон’юнктурного шоку обірвала світова фінансово-економічна криза 2008–

2009 рр., яка в Україні знову наблизила рівень виробництва до 

довгострокового тренду. У 2013 р. економіка України внаслідок нульового 

зростання на короткий час вийшла на траєкторію довгострокового розвитку.  

Як уже зазначалося, за сприятливої поточної кон’юнктури та вдалої 

політики реформ у 2014–2015 рр. в Україні випуск товарної продукції міг би 

залишатися на рівні 2013 р. Після завершення реформ він мав набути 

позитивної динаміки. На жаль, події почали розвиватися за дещо іншим 

сценарієм. Згідно з ним у 2014–2015 рр. в Україні розпочалася системна 

економічна криза та рецесія, що суттєво відхилила рівень виробництва в 

Україні від тренду довгострокового зростання. Зважаючи на це, можна 

стверджувати, що роки відновлення випуску продукції в Україні до рівня 

2013 р. доцільно розглядати як період повернення вітчизняної економіки до 

власної траєкторії довгострокового зростання. Позитивне відхилення від неї 

буде свідченням початку в Україні нового циклу економічного зростання.  

Коротко підсумовуючи, можна констатувати: результати дослідження 

дають підстави для висновку, що економіка України має власну траєкторію 
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довгострокового зростання. Вона була сформована під час перебігу 

інституційно обумовленого циклу зростання в 1997–2015 рр. Упродовж нього 

вітчизняна економіка зазнала випливу як випадкових негативних і 

позитивних шоків зовнішньої кон’юнктури, так і інституційних чинників, які 

були активізовані реформами 1997–1999 рр. та чинили домінуючий вплив на 

її довгострокове зростання. У 2014–2015 рр. в Україні розпочалася системна 

криза та рецесія, що суттєво зменшила рівень виробництва порівняно з 

параметрами його довгострокового зростання.  

Висновки до розділу 4 

У розділі зібрано докази, що прикладна модель інституційно 

обумовленого циклу зростання може бути використана для ідентифікації та 

опису реальних циклів зростання економік. Її апробація дала змогу виявити 

таке.  

У 1991 р. в Україні розпочалися реформи, спрямовані на перетворення 

нетоварного виробництва у товарне та створення на конкурентних засадах 

внутрішнього ринку. Проте через недосконалість сформованих інститутів 

грошей, нагляду за дотриманням ринкових угод, власності в економіці 

виникли такі негативні явища, як гіперінфляція, низька купівельна 

спроможність населення, велика дебіторська заборгованість підприємств, 

бартерні операції. Усе це спричинило свідому та вимушену масову 

опортуністичну поведінку учасників ринку, збільшило їхню невизначеність 

щодо майбутніх доходів та уповільнило факторну мобільність в економіці.  

У 1997–1999 рр. в Україні були здійснені інституційні реформи, 

спрямовані на запровадження нової фіскальної дисципліни з метою 

уповільнення інфляції, перетворення гривні в частково конвертовану валюту, 

створення механізму примусу до платежу між учасниками ринку, усунення 

ліберального режиму імпорту, сформованого в 1992–1993 рр., вдосконалення 

механізму виводу на ринок нової продукції шляхом скасування основного 

правила радянської системи технічного регулювання, що випуску нового 

товару має обов’язково передувати розроблення державного стандарту. 
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Реформи покращили очікування учасників ринку щодо майбутніх доходів, 

результативності інвестиційних і споживчих витрат. Це збільшило попит на 

окремі види вітчизняної продукції, які у вимірі ціна-якість перевершували 

імпортні аналоги. Розширення їх випуску підвищило ефективність економіки 

та зумовило її вихід з кризового стану в 2000 р. 

У 2000–2008 рр. економіка зростала переважно за рахунок 

ефективнішого перероблення природних ресурсів. Зокрема, в 2008 р. 

виробництво товарів і послуг досягло 87,2 %, а природної сировини – 54,9 % 

від рівня 1990 р. Це означало, що на одиницю перероблених природних 

ресурсів було вироблено продукції в 1,6 раза більше, ніж у 1990 р. Проте 

зростання економічної ефективності відбувалося нерівномірно: в 2000–

2004 рр. вона збільшувалася прискорено, з 2005 р. – уповільнено, а з 2011 р. – 

не збільшувалася взагалі. Ці тенденції неможливо пояснити коливаннями 

впливу, наприклад, технологічного прогресу. Їх існування свідчило про 

високу вірогідність перебігу циклу зростання, початок якому дали 

інституційні реформи 1997–1999 рр. 

Графічне моделювання інституційно обумовленого циклу зростання 

дало змогу виявити основні фази його перебігу [262]. Їх зміна відбувалася в 

такій послідовності: фаза І – «депресія» виникла в 1997–1999 рр., коли під 

дією інституційних реформ відбулася зупинка кумулятивного спаду 

виробництва; фаза ІІ – «прискореного зростання» мала місце в 2000–2004 рр., 

коли приріст виробництва постійно наростав; фаза ІІІ – «стабільного 

зростання» розгорталася в 2005–2007 рр., коли приріст виробництва 

стабілізувався; фаза VІ – «уповільненого зростання» виникла в 2008–

2012 рр., коли приріст виробництва почав різко зменшуватися, в тому числі 

під дією світової фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр.; фаза V – 

«нульового зростання / рецесія» мала місце в 2013–2015 рр., коли 

виробництво, після набуття нульових темпів зростання, увійшло в системну 

кризу та рецесію. 
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Графічне зображення циклу в проєкції, що відображає джерела 

зростання виробництва, показало, що він був зумовлений не випадковими 

подіями, а новими комбінаціями нематеріальних і матеріальних ресурсів 

економічного зростання. Зокрема, впродовж ІІ фази циклу джерелом 

приросту вітчизняного виробництва слугували переважно додаткові запаси 

нематеріальних ресурсів, упродовж ІІІ фази – переважно заміщення 

нематеріальних ресурсів матеріальними, упродовж IV фази – переважно 

додаткові запаси матеріальних ресурсів. 

Різні комбінації зазначених ресурсів були зумовлені змінами в 

ринкових інститутах. Їх вдосконалення під час реформ 1997–1999 рр. 

спричинило в 2000–2004 рр. зростання рівня факторної мобільності в 

економіці та виникнення на її внутрішньому ринку сприятливої структурної 

циклічної кон’юнктури для розширення випуску нових видів продукції. У 

2005–2013 рр. ефективність ринкових інститутів почала поступово 

зменшуватися. Це призвело до зниження рівня факторної мобільності та 

виникнення на внутрішньому ринку спочатку сприятливої, а потім і 

несприятливої простої циклічної кон’юнктури для виробництва традиційних 

товарів і послуг. Під впливом останньої економіка втратила здатність до 

зростання та наблизилась до кризового стану. Встановлено, що в 2005–

2013 рр., через уповільнення факторної мобільності, ВВП України в 

середньому на рік втрачав близько 4,2 % потенціального приросту, який 

У 1997–2015 рр. економіка України під впливом циклічних коливань 

набула власну траєкторію довгострокового зростання та здійснила 

відхилення від неї: в 2004–2008 рр., коли рівень виробництва перевищив 

довгострокові параметри через сприятливу кон’юнктуру на зовнішніх 

ринках; в 2014–2015 рр., коли рівень виробництва суттєво зменшився 

відносно довгострокових параметрів через початок системної кризи і рецесії. 
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РОЗДІЛ 5. 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ЗАПОЧАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

НОВОГО ЦИКЛУ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ 

У попередньому розділі шляхом моделювання були зібрані докази, що в 

1997–2015 рр. в Україні мав місце інституційно обумовлений цикл зростання. 

Проте для підвищення довіри науковців до прикладної моделі такого циклу, її 

необхідно перевірити на предмет здатності не лише відображати події у 

ретроспективі, а й передбачати їх розвиток в майбутньому. Тому цей розділ 

присвячений тестуванню на прикладі України можливостей використання 

прикладної моделі інституційно обумовленого циклу зростання для 

передбачення майбутньої економічної динаміки країн  та розроблення 

заходів державної політики щодо її корекції в інтересах суспільства. 

5.1. Концепції державного регулювання економічних циклів  

Матеріали розділу 4 свідчать, що в 2013–2015 рр. в Україні 

інституційно обумовлений цикл зростання перебував у фазі «нульове 

зростання/рецесія», впродовж якої економіку охопила системна криза. Для її 

подолання органи державної влади мали запровадити політику, спроможну 

започаткувати новий цикл зростання.  

У сучасній економічній науці державна політика зазвичай 

розглядається як набір заходів законодавчого, виконавчого та 

контролюючого характеру, що використовуються органами державної влади 

для досягнення завдань та мети державного регулювання. Останню у 

найбільш загальних рисах найвдаліше сформував Р. Коуз, який зазначав, що 

мета економічної політики полягає в створенні такої ситуації, коли б люди, 

приймаючи рішення про свою діяльність, вибирали такі, що забезпечують 

найкращі результати для системи в цілому [94, c. 32]. У свою чергу, державне 

регулювання розглядається як втручання держави в ринковий механізм для 

зміни в бажаному для суспільства напрямі певних економічних явищ, 

процесів, майбутніх ринкових подій. Зв'язок між цими поняттями можна 
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подати так: державне регулювання в кожній країні здійснюється за 

допомогою певної державної політики.  

З наведеного випливає, що в Україні першим кроком на шляху 

формування політики щодо започаткування нового інституційно 

обумовленого циклу зростання має стати розроблення концептуальних засад 

його державного регулювання. Проте перш ніж їх запропонувати, варто 

ознайомитися з наявним арсеналом наукових концепцій щодо регулювання 

економічних циклів.  

1. Концепції державного регулювання економічних циклів. Державне 

регулювання економічних циклів є об’єктом дослідження в економічній науці 

вже не одне століття. Процес його пізнання започаткували в другій половині 

XIX ст. економісти, які, описуючи факти нерівномірності зростання 

національних господарств, висловили перші гіпотези про причини існування 

економічних циклів та запропонували заходи державної політики щодо їх 

регулювання з метою уникнення руйнівних наслідків періодичних криз. 

Незважаючи на тривалий період досліджень, економісти до цього часу 

так і не дійшли концептуальної згоди щодо напрямів регулювання 

економічних циклів. Пояснити цей феномен нескладно, зважаючи на те, що на 

сьогодні ще не створена єдина несуперечлива теорія економічних циклів. За 

умови, коли науковці по-різному пояснюють їх першопричини, було би дивно, 

якби вони підготували несуперечливу універсальну концепцію державного 

регулювання економічних циклів, яку кожна країна могла б використовувати 

для формування власної політики в цій сфері.  

Описаний стан справ в економічній науці відкриває можливість 

дослідити, як із появою нових теорій економічних циклів змінювались 

концепції щодо їх державного регулювання. Дослідження під таким кутом 

зору дає змогу зрозуміти в яких напрямах розвивалося і як може розвиватися 

в майбутньому державне регулювання економічних циклів. Спробуємо ці 

напрями описати як певні історичні етапи формування концепції державного 

регулювання циклів. 
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Перший етап: 90-ті роки ХІХ ст. – 20-ті роки ХХ ст. У цей період 

економісти-класики дотримувалися точки зору, що державне регулювання 

економічних циклів за своїм змістом має бути антикризовим. Метою його 

запровадження є створення в економіці сприятливих умов для швидкого 

подолання періодичних криз перевиробництва. На їхню думку, основними 

інструментами антикризового регулювання мали бути заходи держави, 

спрямовані на зупинку падіння й стабілізацію ринкових цін і скорочення 

відсоткових ставок з метою зменшення ринкової вартості капіталу та витрат 

виробництва. Проте ці інструменти державного регулювання виявилися 

абсолютно недієвими для відновлення зростання промислового виробництва 

в розвинених країнах під час Великої депресії 1929–1939 рр.  

Другий етап: 30–70-ті роки ХХ ст. У цей період державне регулювання 

економічних циклів формувалася на основі положень кейнсіанської теорії. Її 

засновник Дж. Кейнс доводив, що за своїм змістом воно має бути 

антициклічним, тобто таким, що «згладжує» економічний цикл і 

перешкоджає «надуванню пузирів» (перегріву) ділової активності, які 

лопаючись, спричиняють колапс економіки та її вхід до стану затяжної 

депресії. З цього приводу Дж. Кейнс писав, що ефективний засіб боротьби з 

економічними циклами необхідно шукати не в ліквідації бумів і встановленні 

хронічної напівдепресії, а у тому, щоб усунути кризи і постійно підтримувати 

стан квазібуму [17, с. 386].  

На думку Дж. Кейнса, метою запровадження антициклічного 

державного регулювання є «розтягування» в часі фази зростання, точніше, 

найактивнішого її періоду, який іменується бумом. Для досягнення цієї мети 

регулювання має бути спрямовано на виконання двох завдань: перше з них – 

це постійне нарощування інвестицій, друге – збільшення споживання до 

рівня, який би перевищував можливості інвестицій розширяти товарне 

виробництво. З цього приводу Д. Кейнс писав, що для уповільнення процесу 

зниження граничної ефективності капіталу, варто підтримувати всі заходи, 

спрямовані на збільшення схильності населення до споживання, бо все, що б 
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ми не робили у сфері інвестицій, не дасть можливості підтримати повну 

зайнятість за існуючої схильності до споживання [17, с. 388]. 

Згодом рекомендації Дж. Кейнса були використані його 

послідовниками для визначення набору універсальних економічних 

інструментів антициклічного регулювання капіталістичних економік. 

Обґрунтовуючи доцільність застосування такого набору, вони дотримувалися 

припущення, що циклічні коливаннях товарного виробництва мають єдину 

природу. Тому для їх регулювання державами можуть бути використані одні й 

ті ж економічні інструменти.  

Розроблені в 30–70-ті роки ХХ ст. економічні інструменти 

антициклічного державного регулювання на сьогодні широко підтримуються 

значною частиною сучасних вітчизняних економістів. Свідченням тому є 

дисертаційні дослідження [27, с. 145–148; 263], наукова [264], навчальна, 

довідкова література, чисельні статті в економічних словниках та 

енциклопедичних виданнях.  

Як правило, в наукових роботах наведеного вище спрямування домінує 

точка зору, що для згладжування циклічних коливань товарного виробництва 

держава має використовувати комбінацію бюджетно-податкових 

(фіскальних) і грошово-кредитних (монетарних) інструментів. Узагальнити 

рекомендації щодо їх використання можна так.  

У період економічного спаду основне завдання державної політики 

полягає в стабілізації інвестиційного та споживчого попиту. Для цього 

переважно використовуються інструменти бюджетно-податкової політики, 

що дають змогу збільшити сукупний попит на внутрішньому ринку шляхом 

розширення державних витрат та/або зниження рівня податків. Зокрема, 

державні витрати спрямовуються на реалізацію інвестиційних проектів у 

державному секторі економіки або на стимулювання приватних інвестицій. 

Останнє держава здійснює, наприклад, шляхом зменшення податків на 

доходи підприємств, які здійснюють інвестиційну діяльність, надання 

державних гарантій приватним компаніям щодо залучення кредитних 
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ресурсів для реалізації пріоритетних інвестиційних проектів, запровадження 

податкових «канікул» та субсидій для окремих галузей, викуп їхніх 

проблемних активів. 

Крім того, державні витрати спрямовуються на розширення 

споживчого попиту. Зокрема, опосередковано це досягається за рахунок 

збільшення державних закупівель товарів і послуг, а безпосередньо – через 

розширення виплат із бюджету на соціальний захист населення, особливо тієї 

його частини, що втратила роботу й поповнила лави безробітних. Зростання 

державних витрат у період спаду товарного виробництва в економіці 

неминуче призводить до зростання дефіциту державного бюджету. Для його 

покриття національним урядам рекомендується здійснювати запозичення на 

внутрішньому та зовнішніх ринках або спільно з центральними банками 

вдаватися до тимчасового збільшення пропозиції грошей в економіці з 

подальшим їх вилученням з обігу для уникнення інфляції.  

Після зупинки економічного спаду перед органами державної влади 

постає завдання щодо ліквідації заниженого сукупного попиту в економіці та 

її виведення на рівень потенційного товарного виробництва, повної занятості 

та максимального використання усіх наявних виробничих потужностей. Для 

його вирішення органи державної влади зазвичай переносять акцент із 

бюджетно-податкової політики на грошово-кредитну, що орієнтована на 

розширення пропозиції «дешевих грошей», які в короткі терміни можуть 

створити сильні стимули до масового інвестування в сферу товарного 

виробництва. Серед основних інструментів такої політики є заходи 

спрямовані на зменшення вартості кредитів, наприклад, зниження 

центральним банком ставки рефінансування комерційних банківських 

установ, норм їхніх обов’язкових резервів тощо.  

У період буму, коли економіка наближається до стану повної 

зайнятості та максимального використання виробничих потужностей, у ній 

виникає та розвивається таке явище, як інфляція попиту. Вона спричиняється 

надмірним сукупним попитом на внутрішньому ринку, темпи зростання 
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якого починають перевищувати ресурсні та технологічні можливості 

розширення товарного виробництва. Її виникнення є ознакою того, що фаза 

розширення товарного виробництва поступово наближається до завершення і 

може в найближчому майбутньому перетворитися у фазу депресії. Для її 

уникнення органи державної влади здійснюють фіскальну політику, яка дещо 

сповільнює темпи зростання сукупного попиту на внутрішньому ринку. Це 

досягається шляхом збільшення податків на особисті доходи населення, 

зменшення величини державних витрат і формування державного бюджету з 

профіцитом. У цей період заходи монетарної політики переважно 

спрямовуються на уповільнення зростання інвестиційного попиту. Серед її 

основних інструментів є заходи спрямовані на збільшення вартості кредитів, 

наприклад, підвищення центральним банком ставки рефінансування 

комерційних банківських установ, норм їхніх обов’язкових резервів тощо.  

Третій етап: 80-ті роки ХХ ст. – теперішній час. На початку 1980-х 

років в економічній науці почала формуватися принципово інша концепція 

державного регулювання економічних циклів. Її розробку започаткували 

засновники нової класичної теорії циклу Ф. Кюдланд і Е. Прескотт, які 

доводили, що за своїм змістом державне регулювання має бути не 

антициклічним, а таким, що стимулює довгострокове зростання економіки.  

Для формування зазначеної концепції Ф. Кюдланд і Е. Прескотт 

використали припущення про те, що економіка завжди перебуває в 

рівноважному стані, в тому числі, в періоди зростання й спаду, а тому не 

потребує пофазного регулювання за допомогою заходів антициклічної 

державної політики. Її використання для стабілізації та розширення 

сукупного попиту на внутрішньому ринку призводить до зростання рівня 

інфляції, а не обсягів товарного виробництва в економіці. 

Рекомендації Ф. Кюдланда та Е. Прескотта згодом були використані 

їхніми послідовниками. На їхню думку, метою запровадження державного 

регулювання є створення в економіці сприятливих технічних, фінансових, 

соціальних умов для розвитку технологічного прогресу, точніше, виникнення 
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в майбутньому позитивних технологічних шоків. Для досягнення цієї мети 

регулювання має виконувати такі завдання: збільшення капіталомісткості 

виробництва, підвищення рівня освіти та професійної підготовки робочої 

сили, її переміщення з низько- у високопродуктивні галузі тощо. 

Фактично нові класики запропонували науковій спільноті змінити 

погляд на державне регулювання економічних циклів і більше не розглядати 

його як антициклічне. Згідно з їхніми поглядами економічний цикл на будь-

якій фазі розвитку може тимчасово перериватися випадковими негативними 

зовнішньокон’юнктурними, фіскальними, монетарними, інформаційними, 

секторальними та іншими видами економічних шоків, які спроможні 

породжувати кризові явища в економіці. Для їх подолання держава може 

тимчасово застосовувати бюджетно-податкові та грошово-кредитні 

інструменти. Проте це не дає підстав стабілізаційні заходи щодо подолання 

наслідків негативних економічних шоків розглядати як напрям регулювання 

економічних циклів. 

2. Регулювання інституційно обумовлених циклів зростання. Гіпотеза 

про існування зазначених циклів базується на положенні про те, що 

позитивні технологічні шоки не можуть реалізовуватися в економіках з 

недосконалими ринковими інститутами, де існують непереборні соціальні 

обмеження для зростання мобільності факторів виробництва в процесі їх 

нового комбінування для розширення випуску продукції.  

І навпаки, за відсутності таких обмежень, факторна мобільність в 

економіці починає зростати та створювати сприятливі умови для виникнення 

висхідної хвилі структурної циклічної кон’юнктури. Остання формує 

потужні цінові стимули для товаровиробників збільшувати кількість нових 

комбінацій матеріальних і нематеріальних ресурсів для додаткового випуску 

нових видів продукції. З цього випливає, що основними завданнями політики 

щодо регулювання циклів зростання є усунення в економіці соціальних 

обмежень факторної мобільності.  
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В економіці ліквідувати чи зменшити соціальні обмеження факторної 

мобільності держава може лише шляхом вдосконалення ринкових інститутів, 

які регулюють сфери виробництва, обміну, розподілу та споживання товарної 

продукції. Зважаючи на це, можна стверджувати, що інструментами 

державного регулювання циклів зростання є заходи держави, спрямовані на 

вдосконалення інститутів внутрішнього ринку. Таке розуміння завдань та 

інструментів державного регулювання інституційно обумовлених циклів 

зростання дає змогу виокремити такі його особливі риси.  

Особливість перша. Державне регулювання зазначених циклів за 

своєю спрямованістю апріорі є проциклічним. Пояснити це можна тим, що 

інституційно обумовлений цикл зростання є не загрозою, а основним 

важелем середньо- та довгострокового збільшення ефективності економіки, її 

прискореного зростання в майбутньому. Тому суспільство завжди 

зацікавлене в тому, щоб такий цикл мав місце в економіці, а після його 

закінчення, в найкоротші терміни започаткувати новий цикл зростання. 

Спробуємо аргументувати цю позицію.  

Коли інституційно обумовлений цикл зростання економіки добігає 

кінця, товарне виробництво перетворюється з динамічної системи в статичну, 

що не спроможна збільшити випуск як традиційних, так і нових видів 

продукції. Тому впродовж останньої фази циклу єдиним інтересом 

суспільства є уникнення «провалу» економіки в кризовий стан та 

відновлення економічного зростання. Зробити це можна лише шляхом 

реформування інститутів внутрішнього ринку з метою започаткування 

першої фази нового циклу зростання. 

Вдалі інституційні реформи відкривають шлях для початку другої фази 

циклу, впродовж якої товарне виробництво увійде в період кумулятивного 

зростання. У цей час в економіці розширяються ринки нових видів продукції. 

На них все активніше починають переходити споживачі й виробники. Для 

підтримання безперервності цього процесу державне регулювання варто 

переорієнтувати на підвищення ефективності реформованих ринкових 
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інститутів, максимальне використання їх потенційних можливостей щодо 

збільшення факторної мобільності в економіці. Така політика може 

буквально «розтягувати» в часі фазу прискореного зростання виробництва, в 

межах якої національне господарство набуває рис динамічної економічної 

системи, сприйнятливої до нововведень та стійкої до негативних 

економічних шоків.  

Упродовж третьої фази інституційно обумовленого циклу зростання 

високі темпи приросту товарного виробництва стабілізуються. Однак в цей 

час в економіці приріст ринків нових видів продукції поступово починає 

зменшуватися, а традиційних – зростати. Саме ці економічні тенденції мають 

слугувати певним сигналом для органів влади щодо необхідності 

розроблення інституційних реформ.  

Упродовж четвертої фази інституційно обумовленого циклу зростання 

товарне виробництво входить в стан уповільненого приросту, який згодом 

неодмінно перетвориться в стан нульового зростання, а потім можливо в 

системну кризу та рецесію. Зважаючи на ці ризики, четверта фаза є 

найкращим періодом для втілення ринкових реформ, спроможних дати 

початок новому циклу зростання економіки.  

Наведені уточнення закономірностей розгортання фаз інституційно 

обумовлених циклів зростання можна розглядати як додатковий теоретичний 

аргумент на користь ідеї, що їх державне регулювання завжди має бути 

проциклічним, яке зменшує ризики входження економіки в фазу «нульового 

зростання/рецесія».  

Особливість друга. Державне регулювання інституційно обумовлених 

циклів зростання в кожній країні не може здійснюватися за допомогою 

певного універсального набору економічних інструментів. Такі інструменти 

неможливо скопіювати в одних країнах та перенести на внутрішні ринки 

інших. Це зумовлено тим, що кожна з країн має власний, дещо особливий, 

інституційний устрій, різний рівень його досконалості, різні соціальні 

обмеження факторної мобільності. Говорячи образно, для всіх країн вхід у 
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світ стабільності, добробуту та благополуччя є відкритим, але кожна з них 

має знайти свій шлях до нього.  

Разом із тим відсутність універсального набору інструментів щодо 

регулювання інституційно обумовлених циклів зростання не заперечує 

можливість використання державою бюджетно-податкових та грошово-

кредитних важелів впливу на поведінку учасників внутрішнього ринку. Такі 

важелі можуть бути задіяні для зменшення наслідків впливу негативних 

економічних шоків на товарне виробництво, для його посткризового 

відновлення, стабілізації та прискорення зростання. Проте ці інструменти 

мають використовуватися в короткостроковому періоді вибірково, 

ситуативно, тому їх не варто розглядати як складові елементи державного 

регулювання інституційно обумовлених циклів зростання.  

Коротко підсумовуючи, можна дійти таких висновків. Концепція 

державного регулювання економічних циклів зазнала кардинальних змін 

впродовж двох останніх століть. У 90-ті роки ХІХ ст. – 20-ті роки ХХ ст. 

вона передбачала, що державне регулювання економічних циклів за своїм 

змістом має бути антикризовим і орієнтованим на відновлення економіки 

після періодичних спадів перевиробництва. У 30–70-ті роки ХХ ст. зазначена 

концепція була переглянута на основі положень кейнсіанської теорії, яка 

передбачала, що за своїм змістом державне регулювання має бути 

антициклічним, яке «згладжує» економічний цикл і перешкоджає «перегріву» 

економіки, її входженню до стану затяжної депресії. На початку 1980-х років 

в економічній науці почала формуватися нова класична концепція державного 

регулювання економічних циклів, яка передбачала, що воно має бути 

спрямоване на стимулювання довгострокового зростання виробництва в 

економіці під впливом позитивних технологічних шоків.  

Гіпотеза про інституційну обумовленість циклів зростання дає підставу 

дещо уточнити нову класичну концепцію державного регулювання 

економічних циклів. Зокрема, доповнити її положеннями про те, що в 

економіках виникнення позитивних технологічних шоків може періодично 
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стримуватися через недосконалість ринкових інститутів, їхню 

неспроможність знизити рівень соціальних обмежень, що уповільнюють 

мобільність факторів виробництва в процесі їх комбінування для випуску 

нової продукції. За цих умов інституційні реформи спроможні спричиняти 

цикли економічного зростання. Їх державне регулювання має бути 

проциклічним й ексклюзивним (особливим) для кожної країни та зменшувати 

соціальні обмеження факторної мобільності в економіці й відкривати шлях 

для її прискореного зростання. 

5.2. Моделі відновлення та прискорення зростання економік  

Опис концепцій державного регулювання економічних циклів не дає 

змоги розпізнати, які з них були використані для формування реальної 

економічної політики в тій чи іншій країні. Наприклад, якщо така політика 

включає заходи бюджетно-податкового та грошово-кредитного регулювання, 

то це автоматично не означає, що вона спрямована виключно на регулювання 

попиту в економіці, тобто побудована на засадах кейнсіанської теорії.  

На наш погляд, тотожність реальної державної політики із певними 

концептуальними засадами державного регулювання економічних циклів 

можна встановити шляхом моделювання. Для цього процес впливу політики 

на економіку доцільно змоделювати так, щоб знайти відповіді на ключові 

запитання: які чинники були активізовані державними заходами, який час ці 

чинники мали домінуючий вплив на сукупний попит чи сукупну пропозицію, 

як змінювали їхню структуру? При побудові моделі варто враховувати, що 

після економічної кризи та рецесії державна політика має створити 

сприятливі умови спочатку для відновлення, а потім прискорення 

економічного зростання в країні. Незважаючи на певну схожість, це різні 

економічні процеси. Зокрема, відновлення зростання економіки це 

короткостроковий процес, за якого структура випуску продукції залишається 

незмінною. Прискорення зростання економіки це середньостроковий процес, 

за якого структура випуску змінюється на користь нових видів товарів і 
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послуг. Використовуючи ці припущення, спробуємо описати моделі політики 

щодо відновлення та прискорення зростання економіки. 

Моделі державної політики щодо відновлення зростання економіки. 

Відновлення зростання будь-якої ринкової економіки можливо за однієї з 

двох умов. Перша з них – це збільшення економічними агентами сукупних 

витрат, які стимулюють підприємців розширяти виробництво товарів і послуг 

з метою отримання додаткових доходів. Друга умова – це зменшення 

виробничих витрат на виготовлення одиниці товарної продукції, що дає 

змогу підприємцям отримати додаткові доходи та використати їх для 

підвищення рівня заробітної плати працівників і власного прибутку. Їхнє 

збільшення приводить до зростання в економіці споживчих та інвестиційних 

витрат, які стимулюють підприємців розширяти виробництво продукції.  

Для формування в економіці першої з цих умов заходи державної 

політики мають активізувати чинники, що спроможні змінити величину 

споживчих, інвестиційних та державних витрат. Зазвичай до числа таких 

чинників включають: заощадження населення, додаткову пропозицію грошей 

(зменшення вартості кредитів за рахунок зниження резервної норми 

комерційних банків, ставки їх рефінансування), внутрішні державні 

запозичення для покриття дефіциту державного бюджету, кошти якого 

спрямовуються на розширення інвестиційної діяльності в державному 

секторі економіки та збільшення витрат на соціальний захист населення.  

Для формування в економіці другої з цих умов заходи державної 

політики мають активізувати чинники, що спроможні змінити величину 

виробничих витрат на виготовлення одиниці товарної продукції. До числа 

таких чинників відносять: спадні ціни на основні виробничі ресурси (працю, 

землю, капітал), імпортну сировину та ефективність, що досягається за 

рахунок вдосконалення технологій виробництва традиційної продукції.  

Після відновлення в країні економічного зростання перед органами 

влади завжди постає проблема: як його перетворити в прискорене? 
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Моделі державної політики щодо прискорення зростання економіки. 

Для прискорення економічної динаміки країни зазвичай використовують дві 

моделі державної політики [265 c.84–85]. Одна з них включає заходи 

спрямовані на стимулювання сукупного попиту в економіці шляхом 

спрощення умов для зростання доходів домогосподарств, підприємств і 

держави за рахунок запозичень зроблених на міжнародних фінансових 

ринках. За результатами дослідження, проведеного МВФ, позитивний вплив 

зовнішніх позик та інвестицій на економічне зростання реалізується шляхом 

доповнення внутрішніх заощаджень, диференціації фінансових ризиків, 

забезпечення трансферту технологій і розвитку фінансового сектору. У той 

же час інші науковці (А. Іполард, А. Поммерет, Г. Камінські, К. Райнхарт та 

українська вчена Т. Богдан), на основі проведених досліджень дійшли 

висновку, що міжнародне кредитування може позитивно впливати на 

економічне зростання лише в короткостроковому періоді, а в 

довгостроковому – воно залежить від рівня продуктивності використання 

залучених коштів [266, с. 297–299].  

Незважаючи на неоднозначні наукові оцінки щодо можливостей 

впливу на економічне зростання країн міжнародного кредитування, його 

масштаби постійно зростають. Так, у 2007–2014 рр. глобальний борг країн 

світу виріс на 57 трлн. дол. США, досягнувши 286 % у порівнянні зі світовим 

ВВП. Проте зовнішні запозичення як інструмент прискорення економічного 

зростання кожна країна використовувала по різному. Наприклад, упродовж 

зазначеного періоду загальний зовнішній борг Німеччини виріс на 8 в.п., 

Норвегії – на 13 в.п., США – 16 в.п., у той час, як в Португалії на 100 в.п., 

Греції –103 в.п., Ірландії – 179 в.п. від ВВП [267, p. 1, 4]. 

Однак державне стимулювання сукупного попиту в країнах, що 

розвиваються пов’язане з певними ризиками. Їхня небезпека криється в тому, 

що національні товаровиробники постійно мають робити непростий вибір: 

утворений за рахунок запозичень надлишковий попит на внутрішньому 

ринку країни задовольнити шляхом додаткових обсягів виробництва або 
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імпорту товарів і послуг. У першому випадку зростання економіки суттєво 

збільшується, у другому – гальмується та з часом зупиняється. 

Друга модель державної політики щодо прискорення зростання 

економіки включає заходи спрямовані на стимулювання пропозиції 

національної продукції на внутрішньому ринку в середньостроковій 

перспективі. Вона передбачає, що заходи держави зі зменшення витрат на 

виготовлення одиниці товарної продукції доповнюються тими, що дають 

змогу збільшити ефективність виробництва за рахунок виводу на ринок 

нових видів продукції.  

За сприятливого інституційного середовища державою це досягається 

шляхом формування умов для виникнення технологічних шоків. Для цього 

використовуються такі інструменти державного регулювання: інвестування в 

НДДКР з метою створення нових зразків продукції, надання субсидій для 

відшкодування витрат підприємств, які придбали технології з випуску цих 

видів продукції, наділення виробників правом на прискорену амортизацію 

нового обладнання, підготовка робочої сили за новими професіями тощо.  

У країнах, де виникнення технологічних шоків унеможливлюється 

недосконалим інституційним середовищем, уряди здійснюють заходи 

спрямовані на вдосконалення базових ринкових інститутів, які зменшують 

невизначеність споживачів щодо доцільності розширення витрат на 

придбання нової продукції та товаровиробників щодо доцільності її 

виведення на ринок та масового виробництва. Норми цих інститутів мають 

надати товаровиробникам можливість зменшувати ризики інвестування в 

випуск нових видів продукції, самостійно встановлювати ціни на них, 

добросовісно змагатися між собою та об’єднувати свої технологічні 

можливості для швидкого виведення на ринок нових зразків продукції. 

Реформування інститутів дає змогу органам влади запроваджувати заходи 

щодо стимулювання в економіці позитивних технологічних шоків. 

Модель державної політики щодо стимулювання сукупної пропозиції 

на внутрішньому ринку широко використовується в розвинених країнах 
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світу, де процес зростання виробництва відбувається у формі заміщення 

традиційних видів продукції інноваційними та якіснішими. Останні, маючи 

кращі споживчі властивості та вищу ринкову вартість, зумовлюють 

підвищення ефективності економіки. Саме вона, а не додаткові обсяги 

перероблення природних ресурсів, стає основним джерелом збільшення 

заробітної плати найманих працівників, прибутків власників бізнесу, їхніх 

інвестицій у технологічне оновлення підприємств.  

Одним із опосередкованих індикаторів можливостей економіки 

заміщувати традиційні види продукції інноваційними та якіснішими є 

динаміка валових внутрішніх витрат на НДДКР. У 2007–2014 рр. вони у 

відсотках до ВВП у Німеччині зросла з 2,45 до 2,89 %, Норвегії – з 1,56 до 

1,72 %, США – з 2,63 до 2,73 %. Примітно, що ці витрати зростали навіть в 

країнах, які активно використовували зовнішні запозичення для 

стимулювання економічного зростання. Наприклад, у 2007–2014 рр. витрати 

на НДДКР у відсотках до ВВП у Португалії зросли з 1,12 до 1,29 %, Греції – з 

0,58 до 0,84 %, Ірландії – 1,23 до 1,51 % [268]. Ці факти є доказом існування 

практики державного стимулювання сукупної пропозиції в економіці для 

прискорення її зростання.  

Підсумовуючи, варто зауважити, що в країнах використовуються різні 

моделі державної політики для відновлення та прискорення зростання 

економік. При їх аналізі важливо встановити тотожність реальної політики із 

концепціями державного регулювання економічних циклів, які розробили 

науковці різних економічних шкіл. Зокрема, факти відновлення та 

прискорення зростання економіки під дією активізованих в ній нецінових 

чинників, що забезпечили випереджальне розширення сукупного попиту, 

можна наводити як докази реалізації політики, концептуальні основи якої 

розробили економісти кейнсіанської школи. Водночас факти прискорення 

зростання економіки під дією активізованих в ній нецінових чинників, що 

забезпечили випереджальне розширення сукупної пропозиції, варто 

розглядати як докази реалізації політики, концептуальні основи якої 
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розробили економісти нової класичної школи. Проте приклади досягнення 

такого прискорення за допомогою інституційних реформ, які зменшили 

невизначеність споживачів і виробників щодо купівлі-продажу нової 

продукції, поки що доцільно трактувати як докази безпомилковості гіпотези 

про інституційну обумовленість циклів зростання.  

5.3. Досвід прискорення зростання економіки України в 2005–2013 рр.  

Ознайомлення з моделями прискорення економічної динаміки країн 

дає змогу перейти до пошуку відповідей на запитання: чи має Україна 

досвід використання зазначених моделей та які з них варто розглядати як 

перспективні з позиції забезпечення її стійкого довготривалого зростання?  

Такий пошук варто розпочати з аналізу зростання виробництва та 

споживання товарної продукції в Україні в довгостроковому періоді. 

Виявлені під час такого аналізу періоди, коли на внутрішньому ринку темпи 

зростання закупівель продукції дорівнювали темпам зростання її 

виробництва, можна використати як доказ реалізації політики невтручання в 

ринковий механізм, тобто інерційного зростання економіки. Водночас, 

наявність періодів, коли темпи зростання закупівель продукції перевищували 

темпи зростання її виробництва, можна використати як доказ реалізації 

політики, спрямованої на стимулювання сукупного попиту. І навпаки, 

наявність періодів, коли темпи зростання виробництва продукції 

перевищували темпи зростання її закупівель, можна використати як доказ 

реалізації політики спрямованої на стимулювання сукупної пропозиції. В 

Україні зростання товарного виробництва та внутрішнього ринку відносно 

рівня 1990 р. графічно зображено за допомогою індексів ІQ та IW на рис.5.1. 
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Іi Q – індекс фізичного обсягу товарного виробництва,  %  до  1990 р. 
Іi W –  індекс фізичного обсягу внутрішнього ринку,  %  до 1990 р.  

Рис. 5.1. Динаміка виробництва та споживання товарної продукції в 

Україні в 1990–2016 рр. 

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України  

за відповідні роки 

На рис. 5.1 у вигляді кривих подана динаміка індексів ІQ та IW в економіці 

України в 1990–2015 роках. Крива, що відображає індекси ІQ, графічно подає 

зростання товарного виробництва порівняно з рівнем 1990 року. Крива, що 

відображає індекси IW, графічно подає зростання внутрішнього ринку або, якщо 

говорити точніше, зміну величини споживання товарної продукції порівняно з 

рівнем 1990 року. Вивчення кривих дає змогу дійти висновку, що, наприклад, 

в 1993–1998 рр. в Україні темпи зростання споживання продукції 

перевищували темпи нарощування її виробництва. Проте це не зупинило 

його кумулятивний спад, що розпочався в 1991 р. та переріс в затяжну 

трансформаційну кризу 1990-х років. 

У 1999 р. в Україні, після короткострокової рівноваги, темпи зростання 

виробництва товарів і послуг перевищили темпи розширення їх споживання. 

Це означало, що в країні отримала розвиток політика, що створювала умови 

для прискореного зростання економіки шляхом стимулювання пропозиції 

вітчизняної продукції на внутрішньому ринку. У розділі 4 були наведені 

докази, що ця політика була започаткована інституційними реформами 1997–

1999 рр., які зумовили прискорене кумулятивне зростання виробництва.  

Після 2004 р. в Україні ситуація кардинально змінилася. Як показують 

розрахунки, в 2005–2013 рр. (без урахування кризового 2009 р.) в економіці 
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споживання продукції щорічно в середньому зростало на 8,1 %, а її 

виробництво – лише на 3,2 %. Тобто, в зазначений період в Україні величина 

приросту споживання товарів і послуг більш ніж у два з половиною раза 

перевищувала величину приросту їх виробництва.  

Зазначена економічна тенденція свідчила про те, що в 2005–2013 рр. в 

Україні модель державної політики щодо прискорення зростання економіки 

змінилася. Це відбулося через відсутність в країні інституційних реформ 

спроможних створити вагомі стимули для випереджального розширення 

пропозиції вітчизняної продукції на внутрішньому ринку [269]. Замість цього 

в Україні отримала розвиток політика стимулювання сукупного попиту. Вона 

передбачала нарощування витрат домогосподарств, бізнесу та держави за 

рахунок збільшення запозичень на міжнародних фінансових ринках. 

Зростання цих витрат мало б автоматично забезпечити пропорційний приріст 

вітчизняного виробництва.  

Старт цій політиці дав 2005 р. Упродовж нього відбулося перше 

масштабне нарощування зовнішніх боргових зобов’язань підприємствами та 

банківськими установами. Зокрема, зовнішній борг комерційних банків 

збільшився на 3,45 млрд дол. США, тобто на 129,9% порівняно з попереднім 

роком і на 1 січня 2006 р. досяг 6,10 млрд дол. США. Водночас, зовнішній 

борг підприємств збільшився на 5,23 млрд дол. США, тобто на 133,4% 

порівняно з попереднім роком, і на 1 січня 2006 р. становив 

20,91 млрд дол. США.  

У 2005−2008 рр. комерційні банки збільшили в 14,8 раза обсяги 

зовнішніх запозичень. Як зазначалося в розділі 4, вони були спрямовані на 

розширення споживчого та іпотечного кредитування домогосподарств. У 

свою чергу, зростаючі витрати населення на придбання житла створили 

стимули для зростання будівельної та суміжних з нею галузей. У 

2005−2008 рр. підприємства збільшили в 2,6 раза обсяги зовнішніх 

запозичень. Вони були спрямовані на поповнення оборотних коштів та 

інвестування в основний капітал. Після фінансово-економічної кризи 2008– 
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2009 рр. активність корпоративних позичальників на міжнародних 

фінансових ринках дещо зменшилася. Так, у 2009–2013 рр. банки скоротили 

обсяги зовнішніх запозичень з 39,47 до 22,55 млрд дол. США, тобто – на 

42,8%, а підприємства, навпаки, їх збільшили з 41,25 до 

76,64 млрд дол. США, тобто – на 185,7%. У цей період сектор загального 

державного управління також почав активно виходити на ринки зовнішніх 

запозичень. Наприклад, в 2009–2013 рр. державний борг зріс з 11,95 до 

29,92 млрд дол. США, тобто – в 2,5 раза [270].  

Політику одночасного нарощування доходів населення та інвестицій у 

сектор товарного виробництва можна реалізувати лише у відкритій економіці. 

Важливим кроком на шляху її створення був вступ України до Світової 

організації торгівлі (далі – СОТ) в травні 2008 р. Цій події передувала майже 

чотирнадцятирічна підготовча робота, завдяки чому Україна виконала 

значну частину обов’язкових умов для набуття членства в цій організації. 

Зокрема, було проведено двосторонні переговори з країнами – членами 

СОТ, ухвалено понад 50 законів для адаптації українського законодавства 

до вимог СОТ, здійснено лібералізацію ввізних мит тощо. 

Значимість вступу України до СОТ пояснити можна так. З одного боку, 

вступ будь-якої країни до СОТ – це усунення протекціоністських мит і 

відкриття для імпортерів внутрішнього ринку. Як відомо, зниження 

імпортного мита тягне за собою зменшення рівня цін на іноземні товари й 

послуги і, відповідно, підвищення купівельної спроможності населення. 

Водночас поява великої кількості імпортерів на ринку країни підвищує 

ризики банкрутства неконкурентоспроможних підприємств. Це спонукає 

їхніх власників модернізувати підприємства з метою оновлення випуску 

продукції або продати бізнес та інвестувати вивільнений капітал в більш 

ефективні напрями економічної діяльності. З іншого боку – це спрощення 

режиму експорту до країн – членів СОТ, що відкриває нові можливості для 

зростання доходів підприємств, їхньої інвестиційної діяльності, в тому числі 

й за рахунок запозичень на міжнародних фінансових ринках.  
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Проте в 2005–2013 рр. в Україні ні розширення доступу підприємців 

до іноземних кредитних ресурсів, ні переваги відкритої економіки не стали 
чинниками підвищення темпів економічного зростання. Основною 
причиною цього було те, що утворений за рахунок запозичень надлишковий 
попит на внутрішньому ринку вітчизняні товаровиробники почали 
задовольнити шляхом прискореного нарощування не додаткових обсягів 
випуску конкурентоспроможної продукції, а її імпорту. Аргументувати ці 
висновки можна так.  

Розрахунки свідчать, що в 2005–2013 рр. в Україну за рахунок 
іноземного кредитування було залучено 111,43 млрд дол. США. Ці позики 
створили потенційні можливості для прискореного зростання споживчого 
й інвестиційного попиту на внутрішньому ринку та розширення 
вітчизняного виробництва. Проте нові можливості не були реалізовані, 
тому що кожний запозичений 1 дол. США, який надходив в економіку і 
збільшував у ній сукупний попит, стимулював приріст вітчизняного 
виробництва на 0,4 дол. США і приріст імпорту товарів і послуг на 
0,6 дол. США. У кінцевому підсумку тип економічного зростання країни, що 
переважно залежить не від виробництва товарів і послуг, а їх імпорту призвів 
до накопичення великого обсягу зовнішнього боргу та зупинки економічного 
зростання.  

Наведений висновок можна додатково підтвердити за допомогою 
статистичних даних. Наприклад, в 2013 р. в Україну було залучено 
іноземних кредитних ресурсів на суму 7,5 млрд дол. США, що стало 
однією з причин зростання в економіці сукупного попиту на 1,9 %. Проте 
його збільшення зумовило не розширення вітчизняного виробництва (його 
приріст становив лише 0,01 % порівняно з попереднім роком), а збереження 
обсягів імпорту споживчих товарів за рахунок скорочення закупівель на 
зовнішніх ринках засобів виробництва та сировини. Так, якщо імпорт 
споживчих товарів зменшився лише на 0,5 % порівняно з попереднім роком, 

то засобів виробництва – на 17,6 %, проміжної продукції – на 11,7 % [271]. 

Оптові та роздрібні торговці, реалізувавши імпортну споживчу продукцію, 
збільшили власні доходи і, відповідно, свій внесок в зростання економіки, 
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причому незалежно від результатів роботи вітчизняних галузей з 
виробництва кінцевої продукції. Так у 2013 р. в Україні внесок переробної 
промисловості у виробництво ВВП зменшився на 9,9 % порівняно з 
попереднім роком, а оптової та роздрібної торгівлі – збільшився на 0,2 %. Це 
стало однією з вагомих причин входження економіка до стану нульового 
зростання. При цьому український валовий зовнішній борг досяг 
142,08 млрд дол. США, що становило 77,5 % порівняно з ВВП. На його 
обслуговування та повернення необхідно було витратити 
65,85 млрд дол. США, тобто майже 80 % валютних надходжень від експорту. 
За цих обставин Україна впритул наблизилася до дефолту і здатна була 
обслуговувати власні борги лише за рахунок нових міжнародних запозичень.  

Факти, що підтверджують входження економіки до стану нульового 

зростання породжують важливе запитання: чому в 2005–2013 рр. в Україні 

утворений за рахунок запозичень надлишковий попит на внутрішньому 

ринку вітчизняні товаровиробники почали задовольнити шляхом 

прискореного нарощування імпорту, а не додаткового виробництва нової 

більш конкурентоспроможної продукції? 

Пошук відповіді на це запитання варто розпочати з констатації 

окремих загальновідомих теоретичних положень. В економіці розширення 

виробництва нових видів продукції відбувається за умови, якщо населення 

зростаючими темпами нарощує обсяги споживання і має змогу традиційну 

продукцію заміщувати більш дорогою та якіснішою, а бізнес має наміри 

отримати підвищений рівень доходів за рахунок інвестування в її випуск. 

Спробуємо з цієї позиції дослідити розвиток економічної ситуації в Україні, 

використавши показники, які відображають зміни у величині: ВВП за ПКС 

на одну особу населення та частки капітальних інвестицій у структурі ВВП. 

Динаміка першого показника дає змогу опосередковано оцінити коливання 

обсягів споживання з врахуванням рівня цін на товари і послуги в країні, 

другого – зміни в інвестиційній активності порівняно з динамікою 

виробництва товарів і послуг, оціненою за допомогою показника ВВП. 

Випереджальне зростання капітальних інвестицій відносно ВВП є 
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свідченням того, що в економіці формуються ринки, де товаровиробники 

мають надію отримати додаткові доходи. Динаміка приросту ВВП за ПКС на 

одну особу населення та частки капітальних інвестицій у структурі ВВП в 

Україні в 2000–2013 рр. графічно подана на рис. 5.2. 
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Рис. 5.2. Динаміка ВВП за ПКС на одну особу населення  

та капітальних інвестицій в Україні в 2000–2013 рр. 

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України за 

відповідні роки та World Development Indicators. Washington: The World Bank. 

URL : http: // databank.worldbank.org/data/home.aspx (дата звернення 

12. 10. 2016).  

На рис. 5.2 у вигляді кривих подана динаміка показників, які 

відображають у відсотках приріст ВВП за ПКС на одну особу населення та 

частки капітальних інвестицій у структурі ВВП. Їх аналіз дав змогу виявити 

такі економічні тенденції. Упродовж 2000–2004 рр. в Україні у середньому 

на рік споживання товарів і послуг на одну особу збільшувалося на 11,7 %. 

Водночас середній річний темп приросту частки капітальних інвестицій 

перевищував на 2,9 % темп приросту ВВП, що свідчило про прискорене 

зростання інвестиційної активності. У 2005–2013 рр. наведені економічні 

тенденції дещо змінилася. У цей період середньорічна величина приросту 

обсягів споживання зменшилася до 4,4 %, тобто скоротилася в 2,6 раза 

порівняно з 2000–2004 рр. Водночас середній річний приріст частки 

капітальних інвестицій був меншим на 0,97 % від приросту ВВП, що 
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свідчило про уповільнене зростання інвестиційної активності. Спробуємо 

пояснити: чому 2005–2013 рр. в Україні динаміки споживання та 

інвестиційної діяльності сповільнилася?  

Причини уповільнення динаміки споживання. У 2005–2006 рр. в 

Україні здійснювалися заходи щодо набуття членства в СОТ. Зокрема, були 

ухвалені законодавчі акти [272, 273], які передбачали суттєве зменшення 

протекціоністських мит і відкриття для імпортерів внутрішнього ринку. 

Унаслідок цього в 2005–2006 рр. в Україні середньоарифметичні ставки 

митного тарифу щодо імпорту продукції (у режимі найбільшого сприяння) 

були знижені з 15,9 до 6,6 %., тобто в 2,4 раза. Це суттєво зменшило рівень 

захисту імпортним тарифом багатьох видів економічної діяльності на 

внутрішньому ринку. Наприклад, середньозважена ставка тарифу на 

імпорт продукції: сільського господарства зменшилася з 22,3 до 8,0  %; 

харчової промисловості – з 34,2 до 12,2 %. У 2006 р. середньозважена 

ставка тарифу на імпорт продукції інших галузей коливалася в межах від 

5,9 % (продукція текстильної та шкіряної промисловості) до 0,04  % 

(продукція промисловості з виробництва коксу, продуктів 

нафтоперероблення) [274, с. 92–94].  

Як уже зазначалося, зниження імпортного мита тягне за собою 

зменшення рівня цін на внутрішньому ринку на іноземні товари й послуги, 

що автоматично спричиняє підвищення купівельної спроможності населення 

та рівня споживання ним товарів і послуг. Проте, в Україні цей механізм не 

спрацював. Пояснити це можна тим, що 2005–2006 рр. відкриття 

внутрішнього ринку для імпортерів супроводжувалося також спрощенням 

доступу вітчизняної продукції на ринки понад 150 країн – членів СОТ. 

Українські товаровиробники, скориставшись цією можливістю, почали 

нарощувати експорт за рахунок продукції, що раніше збувалася на 

внутрішньому ринку. У результаті цього пропозиція вітчизняної продукції 

зменшилась, а ціни на неї почали вирівнюватися зі світовими. Яскравим 

прикладом вирівнювання внутрішніх та зовнішніх цін в Україні може 
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слугувати ринок олії. У другій половині 2007 р. та на початку 2008 р. 

внаслідок її інтенсивного експорту рівень внутрішніх цін на неї збільшився 

майже втричі. 

В Україні підвищення внутрішніх цін до рівня світових стало 

причиною уповільнення зростання купівельної спроможності населення та 

рівня його споживання. Останнє можна підтвердити за допомого даних 

національних рахунків, які свідчать, що впродовж 2005–2013 рр. індекси 

фізичного обсягу кінцевих споживчих витрат домашніх господарств 

зменшилися з 120,3 до 106,5% [275]. Проте, ця тенденція могла б і не 

виникнути на внутрішньому ринку, якби підприємці частину підвищеного 

доходу, отриманого від зростання рівня цін, спрямували на збільшення 

факторних доходів найманих працівників. Проте цього не сталося, що є 

підставою для висновку, що зазначений період в Україні проходив процес 

перерозподілу доходів від економічної діяльності на користь бізнесу.  

Безумовно, цей перерозподіл не могла зафіксувати державна служба 

статистики, тому що він здійснювався за допомогою «тіньових схем» з метою 

уникнення сплати податків. Зокрема, бізнес масово перерозподіляв у сфері 

виробництва факторні доходи на власну користь шляхом їх приховування в 

офшорних зонах, «оптимізації» податків, заниження рівня заробітної плати, її 

виплати найманим працівникам неофіційно в «конверті» тощо.  

Причини уповільнення інвестиційної активності. Теоретично можна 

припустити, якщо в економіці доходи домогосподарств активно 

перерозподіляються на користь бізнесу, то це значно розширює його 

можливості інвестувати в сферу виробництва. Проте в 2005–2013 рр. в 

Україні можна було спостерігати зворотну тенденцію. Коротко її можна 

описати за допомого даних національних рахунків, які свідчать, що в 

зазначений період індекси валового нагромадження основного капіталу 

зменшилися з 120,0 до 101,2% [275]. 

Замість нарощування інвестицій в економіку частина власників 

бізнесу почала виводити свій капітал за кордон. Наприклад, після 2005 р. в 
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Україні щорічний приріст зовнішніх активів банків, підприємств і 

домогосподарств досягав величини 31–37 % від експорту товарів і послуг. Після 

фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. цей показник зменшився майже в 

2,5 р. і досяг величини 12 % [276, с. 60]. Тільки в 2008–2012 рр. з України було 

виведено капіталу та інвестиційних доходів на суму 106,7 млрд дол. США. 

Частково ці кошти були спрямовані до країн (Кіпр, Швейцарія, Ліхтенштейн, 

Нідерланди та ін.), які мали території з ознаками офшорних зон [277, с. 27]. 

Водночас, інші власники бізнесу почали дедалі більше використовувати свої 

доходи для здійснення надмірних витрат, пов’язаних із придбанням дорогої 

нерухомості (у тому числі закордонної) та переважно імпортних предметів 

розкоші.  

На наш погляд, численні випадки зазначеної поведінки можна 

пояснити недосконалістю інститутів внутрішнього ринку, які мали б 

зменшувати невизначеність товаровиробників щодо доцільності виведення 

на ринок нової продукції та її масового виробництва. Норми та правила цих 

інститутів робили інвестиційну діяльність в економіці занадто ризикованою, 

або такою, що не забезпечувала гарантованих додаткових доходів у 

майбутньому. До схожих за змістом висновків дійшли українські вчені-

економісти. Зокрема, Г. Филюк, яка проаналізувала вплив інституційних 

чинників на розвиток економічної конкуренції в Україні [278, с. 16] та 

О. Яременко, який дослідив формування інститутів розвитку в вітчизняній 

економіці [279, с. 252]. Спробуємо докладніше пояснити: чому в 

інституційному середовищі 2005–2013 років інвестиційна діяльність почала 

втрачати привабливість?  

1. Високі ризики інвестування в економіку. У виробників товарів і 

послуг зникають мотиви щодо інвестування в розширення виробництва, 

якщо, через недосконалість ринкових інститутів, вони не завжди можуть 

захистити право власності на своє майно від посягань третьої сторони 

(конкурентів, шахраїв, корумпованих державних чиновників). У 2005–

2013 рр. в Україні захист прав власності від таких посягань постійно 
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ускладнювався через: невиконання законів (в тому числі окремими 

представниками органів державної влади); існування вибіркового підходу до 

контролю над бізнесом; періодичну зміну законодавства на користь окремих 

бізнес-груп; недосконалу правову систему, що не захищала інвесторів від 

неправомірних дій та переваг, які досягалися конкурентами за рахунок 

замовних судових рішень, корупції, узаконеного рейдерства тощо. Усе це 

збільшувало ризики інвестування і призвело до того, що навіть після вступу 

України до СОТ стратегічні іноземні інвестори так і не прийшли в реальні 

сектори економіки. Замість цього в ній продовжився процес монополізації 

найбільших ринків окремими вітчизняними фінансово-промисловими 

групами [280, с. 31]. 

2. Можливість отримання високих доходів без здійснення 

інвестиційної діяльності. Інвестування у випуск нової продукції втрачає сенс, 

якщо частина виробників традиційних товарів і послуг, через недосконалість 

інституту конкуренції, мають змогу отримувати підвищений рівень доходів. 

Спробуємо це довести за допомогою фактів, зібраних на ринку державних 

закупівель та у сфері державної допомоги. 

 Ринок державних закупівель. Цей ринок був одним із найбільших 

і найдинамічніших в Україні. Якщо в 2007 р., що передував вступу України 

до СОТ, загальна сума фактичних видатків на закупівлю товарів, робіт і 

послуг за державні кошти становила 11,9 млрд грн, то в 2012 р. вона зросла 

до 259,2 млрд грн [281]. У відносних показниках динаміка цього ринку 

виглядала так: у 2007 р. величина ринку державних закупівель становила 

1,7 %, а в 2012 р. – уже 18,5 % порівняно з обсягом внутрішнього ринку. Це 

означало, що за перші п’ять років перебування України в СОТ державні 

закупівлі зросли більш ніж у 10 разів.  

В Україні ринок державних закупівель завжди перебував у центрі уваги 

громадськості, тому що чесні й конкурентні торговельні процедури на ньому 

могли б стати не лише запорукою законного та ефективного використання 

коштів державного бюджету, а й стимулом для вітчизняних підприємств 
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зменшувати вартість виготовлення продукції, покращувати її споживчі 

властивості. Закон «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні 

кошти» № 1490-III був прийнятий 22 лютого 2000 р. У 2003–2007 рр. до 

нього були внесені чисельні поправки, включаючи про створення Тендерної 

палати, корупційні схеми діяльності якої зменшувала мотивацію потенційних 

учасників торгів приймати в них участь. У 2008 р. це призвело до скасування 

Закону. У 2010 р. його фактично було відновлено в редакції 2003–2004 рр. 

під назвою Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 1 

червня 2010 р. № 2289-VI.  

Упродовж 2011–2012 рр. до зазначеного Закону України знову були 

внесені численні поправки. Вони збільшили з 5 до 32 кількість виключень, на 

які не поширювалася дія цього Закону і цим суттєво розширили можливості 

для окремих учасників торгів отримувати незаконні доходи. Унаслідок цього 

ринок державних закупівель прискорено перетворився на закриту від 

суспільства структуру, схему функціонування якої коротко можна 

представити так. Зокрема, цей ринок мав два легальні інституційні фільтри, 

що давали змогу несумлінним чиновникам і наближеним до них бізнес-

групам отримувати ринкову владу та використовувати її для особистого 

неправомірного збагачення. Механізм набуття такої влади можна розкрити, 

описавши дію інституційних фільтрів.  

Фільтр перший – зацікавлені особи могли цілком легально 

відсторонювати від процедури державних закупівель велику кількість 

небажаних для них конкурентів. Відсторонення здійснювалося за допомогою 

норм чинного законодавства, що давали змогу безпідставно замінювати 

відкриті (конкурентні) торги процедурою закупівлі в одного учасника.  

Фільтр другий – зацікавлені особи могли зняти вже з відкритих торгів 

небажаних конкурентів через висунення невиправдано підвищених вимог до 

оформлення документів. Як свідчить практика, учасники знімалися з процедури 

торгів через надумані бюрократичні причини, на кшталт таких, як 
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надрукований не тим шрифтом текст або не у неналежний спосіб здійснена 

нумерація сторінок тощо.  

Внаслідок функціонування зазначених інституційних фільтрів у 2011–

2012 рр. на вітчизняному ринку державних закупівель відбувся різкий спад 

застосування практики відкритих торгів. Це підтверджувалося як даними 

перевірок Рахункової палати України [282], так і статистичними 

спостереженнями. Зокрема, вони свідчили, якщо в 2010 р. частка закупівель в 

одного учасника становила 33,6 % у загальній сумі фактичних видатків на 

закупівлі за державні кошти, то в 2012 р. вона збільшилася майже вдвічі – до 

60,1 %. Це закрило доступ до торгів значній кількості не лише вітчизняних, а 

й іноземних учасників. Так, у 2012 р лише 0,3 % договорів щодо державних 

закупівель укладалось з іноземними виробниками товарів і послуг.  

Практика обмеження кількості учасників державних закупівель почала 

руйнувати цінову конкуренцію на ринку та відкрила великі можливості 

отримання «тіньових» доходів. За оцінками експертів і результатами 

анонімних опитувань підприємців, унаслідок корупційних зловживань у 

договорах про державні закупівлі товарів і послуг ціни часто перевищували 

ринкові на 30–40 %. У 2012 р. це дало змогу окремим представникам бізнесу 

та влади отримати незаконних доходів на суму від 77 до 104 млрд грн 

[283, с. 81–82]. Ці суми майже рівнозначні обсягам уведення в дію упродовж 

року нових основних засобів в економіці України. Проте при цьому варто 

мати на увазі, що отримані таким шляхом доходи в подальшому не були 

інвестовані в товарне виробництво, тому що воно не слугувало джерелом 

їхнього походження. Корупційні доходи – це втрачені інвестиційні 

можливості української економіки, що, швидше за все, були використані для 

придбання дорогої елітної нерухомості, автомобілів і предметів розкоші. 

У 2013 р. ринок державних закупівель став іще більш закритим для 

громадського контролю. За рахунок змін у законодавстві з числа його 

учасників були виведені державні, казенні, комунальні підприємства та 

господарські товариства з часткою держави понад 50 %, а інформацію про 
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їхні закупівлі було перетворено з публічно відкритої на комерційну 

таємницю. Унаслідок цих законодавчих «нововведень» величина ринку 

державних закупівель офіційно зменшилася майже вдвічі порівняно з 2012 р. 

і становила 125,3 млрд грн. Однак такі «нововведення» не усунули умов для 

зловживань на цьому ринку. Свідченням є факт того, що в 2013 р. частка 

закупівель в одного учасника становила 49,9 % у загальній сумі фактичних 

видатків на закупівлі за державні кошти, що, як і раніше, зберігало великі 

можливості для корупції та отримання незаконних наддоходів.  

Закон України «Про здійснення державних закупівель» фактично 

регулював процедуру входу покупців і продавців на ринок державних 

закупівель. У 2011–2013 рр. повторне погіршення цієї процедури було 

свідченням того, що норми зазначеного Закону переродилися та потребують 

вдосконалення на концептуально новій основі, що зменшить можливості їх 

швидкої зміни в інтересах певних бізнес-груп, пов’язаних із окремими 

представниками органів влади. В основу нової концепції Закону доцільно 

було покласти положення про запровадження електронних закупівель, 

наближення процедури їх застосування до правил ЄС. 

 Сфера державної допомоги. Державна допомога, що надається 

виробникам товарів і послуг є складовою частиною економічної політики 

будь-якої країни. При вступі до СОТ Україна взяла на себе міжнародні 

зобов’язання щодо реформування системи державної допомоги суб’єктам 

господарювання. Концепція реформ у цій сфері була схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 р. № 81.  

Проте інституційний механізм оновлення системи державної допомоги 

так і не було запущено. Сформувати уявлення про те, як вона функціонувала, 

можна шляхом порівняння основних форм надання державної допомоги у 

країнах – членах ЄС та Україні. Так, у ЄС найпоширенішими формами 

допомоги були: гранти, на які припадало до 50 % загального обсягу допомоги 

в промисловості та сфері послуг; податкові пільги – 42 %; кредити та гарантії 

– по 3 %; відстрочка сплати податків та участь в акціонерному капіталі – по 
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1 %. В Україні найпоширенішими формами державної допомоги були: 

податкові пільги, державне інвестування, пряме та боргове фінансування, 

державна закупівля товарів і послуг, пільгові кредити, в тому числі під 

державну гарантію. 

Особливість державної допомоги в Україні полягала в тому, що вона була 

недостатньо контрольованою суспільством. Унаслідок цього ні урядові 

структури, ні експерти не мали точної оцінки того, який обсяг бюджетних 

коштів щорічно витрачався на підтримку суб’єктів господарювання. Складність 

здійснення такої оцінки пояснювалась відсутністю чітких критеріїв державної 

допомоги та великої кількості міністерств, відомств, інших органів державної 

влади та місцевого самоврядування, що могли її надавати.  

За цих умов вітчизняні та іноземні експерти при визначені величини 

державної допомоги в Україні оперували власними розрахунками та 

оцінками. Наприклад, відповідно до них упродовж 2010–2014 рр. обсяг 

державної допомоги вітчизняним підприємствам збільшився з 5,48 до 

10,35 % порівняно з ВВП [284]. З цього можна зробити висновок, що в 

Україні державні витрати на допомогу суб’єктам господарювання в рази 

перевищували асигнування на освіту чи охорону здоров’я. Для того щоб 

зрозуміти, багато це чи мало, варто звернути увагу на те, що в «старих» 15 

країнах – членах ЄС державна допомога бізнесу поступово зменшувалась 

впродовж останніх трьох десятиліть. Якщо в 1980-х роках вона становила 

близько 2,0 % порівняно з величиною ВВП, то наприкінці першого 

десятиліття 2000-х років її величина зменшилася до 0,4 % [285, с. 8, 9, 39]. 

В Україні відсутність точних оцінок щодо витрат бюджетних коштів на 

державну допомогу була ознакою того, що в цій сфері існували сприятливі 

умови для зловживань окремих чиновників, отримання наближеними до них 

бізнес-групами незаконних доходів за рахунок ресурсів держави та органів 

місцевої влади. У підсумку це спричинило на внутрішньому ринку 

руйнування конкуренції та стимулів до інвестування в товарне виробництво. 
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3. Неспроможність системи технічного регулювання стимулювати 

інвестиції у виробництво безпечної продукції. У ринкових економіках 

система технічного регулювання визначає інституційні умови входу на 

внутрішній ринок товарів і послуг, у тому числі імпортних. Основне її 

завдання полягає в тому, щоб забезпечити на економічній території країни 

обіг виключно тієї продукції, що є безпечною для споживачів, користувачів і 

навколишнього природного середовища. Для виконання цього завдання 

система технічного регулювання має виконувати три основні функції.  

Перша – встановлювати та, в разі необхідності, оперативно змінювати 

вимоги безпечності до продукції з певним рівнем споживчого ризику. 

Зокрема, в межах системи технічного регулювання для непродовольчої 

(промислової) продукції параметри безпечності визначаються за допомогою 

технічних регламентів і стандартів, а для продовольчої – ветеринарно-

санітарних та фітосанітарних норм. На всі інші товари, що не несуть 

потенційних загроз для споживачів і навколишнього середовища, 

поширюється режим загальної безпечності, що передбачає процедуру їх 

виводу на ринок без будь-яких обмежень.  

Друга – оцінювати відповідність нових видів продукції параметрам 

безпечності. Оцінювання продукту на стадії проектування та виробництва 

здійснюється на основі такого принципу. Якщо виробник дотримується 

діючих стандартів виготовлення продукту, то він автоматично вважається 

таким, що відповідає вимогам безпечності. Якщо виробник не дотримується 

стандартів і виготовляє продукт за власною технологією, то цей продукт  

вважається таким, що потребує доказу про відповідність вимогам 

безпечності, які містяться в технічних регламентах або ветеринарно-

санітарних і фітосанітарних нормах. Причому ці докази має надати виробник 

на основі експертних висновків спеціалізованих установ. 

Третя – здійснювати на внутрішньому ринку нагляд за обігом продукції 

з певним рівнем споживчого ризику. Зазвичай у розвинених країнах 

ринковий нагляд за відповідністю продукції встановленим параметрам 
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безпеки здійснюється одним або декількома контрольно-наглядовими 

органами. 

Наділяючи зазначеними функціями систему технічного регулювання, 

органи державної влади опосередковано спонукають виробників постійно 

здійснювати інвестиційну діяльність для підтримання безпечності товарів і 

послуг, які вони виводять на ринок.   

Як уже зазначалося, вітчизняна система технічного регулювання 

почала реформуватися на початку 2000-х років відповідно до міжнародних 

зобов’язань України, що містилися в Угодах з країнами – членами СОТ про 

технічні бар’єри в торгівлі та застосування санітарних і фітосанітарних 

заходів. Ці зобов’язання були взяті з метою усунення або зменшення 

технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та країнами – членами СОТ.  

Проте навіть після вступу до СОТ Україні не вдалося досягнути 

зазначеної мети. Унаслідок незакінченості реформ у системі технічного 

регулювання вона продовжувала неналежно виконувати свої функції й не 

стимулювала вітчизняних виробників виводити на внутрішній ринок безпечні 

зразки продукції, які також можна було б експортувати в розвинені країни 

світу. Спробуємо надати докази на користь цього твердження. 

Функція перша – встановлення вимог до безпечності продукції з 

певним ступенем ризику. На кінець 2013 р. в Україні було гармонізовано з 

міжнародними та європейськими майже третину національних стандартів і 

розроблено на основі відповідних європейських директив 46 технічних 

регламентів, з яких уведено в дію 32 [286]. Незважаючи на це, нові 

регуляторні вимоги щодо безпечності продукції так і не набули в Україні тієї 

критичної величини, щоб спонукати підприємства масово змінювати технології 

виробництва та переходити до випуску нових видів якіснішої та безпечнішої 

продукції. Значна частина вини за це лягає на органи державної влади, які часто 

проявляли пасивність у питаннях запровадження уже розроблених стандартів та 

технічних регламентів. Яскравим прикладом цього міг слугувати ринок 

моторного палива. У 2005 р. Україна підписала з ЄС декларацію про 
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поетапний перехід на європейські стандарти якості палива. У 2006 р. в 

Україні як базовий стандарт якості палива був затверджений Євро-2 та 

прийнято рішення про підготовку до переходу на Євро-4 з 2008 р. Разом із 

тим з 2010 р. Кабінет Міністрів України послідовно відкладав рішення про 

впровадження європейських стандартів ЕN 228 (для бензину) та ЕN 590 (для 

дизпалива), які відповідали екологічному класу Євро-4 і Євро-5, через 

неготовність до них вітчизняних виробників [287, с. 6]. Перехід на ці стандарти 

розтягнувся аж до кінця 2015 р. 

Процес виведення на внутрішній ринок України нових безпечніших 

видів продукції також ускладнювався тим, що норми вітчизняного 

законодавства допускали можливість поширення на один продукт різних 

вимог безпечності. Причому інколи вони були взаємосуперечливими, тому що 

містилися в різних регуляторних актах: технічних регламентах і стандартах, 

санітарних, ветеринарних і фітосанітарних нормах, правилах з охорони праці.  

Функція друга – оцінка відповідності нових видів продукції 

параметрам безпечності. В Україні були здійснені окремі заходи щодо 

вдосконалення механізму підтвердження відповідності продукції 

регуляторним нормам безпечності. Зокрема, був запроваджений режим 

загальної безпечності для продукції, виготовлення якої не регулюється 

законодавчими вимогами, скасована обов’язкова сертифікація окремих 

категорій промислових товарів, більшості видів харчової продукції. З 4 

листопада 2012 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо відміни реєстрації декларації про 

відповідність» від 2 жовтня 2012 р.  № 5312-VI. Він був ухвалений із метою 

недопущення невиправданих витрат часу і коштів виробників для реєстрації 

декларацій. За експертними оцінками відміна практика обов’язкової 

реєстрації в центральних органах виконавчої влади декларацій про 

відповідність дала змогу товаровиробникам заощаджувати на рік близько 40 

млн грн при виведенні продукції на внутрішній ринок [288].  



 351 

Незважаючи на це, в Україні механізм підтвердження відповідності 

продукції продовжував суперечити інтересам виробників, які намагались 

вивести на внутрішній ринок нові зразки продукції. Основним його 

недоліком було те, що він не встановив диференційовані вимоги до 

споживчих властивостей нових видів продукції залежно від рівня загроз, які 

вона могла нести для споживачів, користувачів і навколишнього середовища. 

Урахування цієї умови дало б змогу значно спростити механізм 

підтвердження відповідності, зробити його пропорційним рівню потенційних 

загроз. Такий механізм мав би передбачати, що продукція з невисоким 

рівнем потенційних загроз може оцінюватися на предмет безпечності самими 

виробниками, а продукція з високим рівнем загроз – на конкурентній основі 

спеціалізованими державними або приватними органами. Його запровадження 

дало б змогу значно зменшити витрати товаровиробників щодо виводу на 

ринок нових зразків продукції. 

Функція третя – нагляд на внутрішньому ринку за обігом продукції, 

що, при порушенні регуляторних вимог щодо її виробництва та продажу, 

могла становити загрозу для здоров’я споживачів, користувачів і 

навколишнього середовища. Створення вітчизняної системи ринкового 

нагляду розпочалося з ухвалення Законів України «Про державний ринковий 

нагляд і контроль нехарчової продукції» від 2 грудня 2010 р. № 2735-VI,  

«Про загальну безпеку нехарчової продукції» від 2 грудня 2010 р. № 2736-VI 

та визначення переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх 

відповідальності (Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження переліку  

органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності» від 

1 червня 2011 р. № 573). Після набуття цими законодавчими актами чинності 

в Україні був створений єдиний контрольно-наглядовий орган у сфері 

безпечності харчової продукції (Держпродспоживслужба) та значна кількість 

наглядових служб у сфері безпеки нехарчової продукції (Укрморрічінспекція, 

НКРЗІ, Держспоживінспекція, Держлікслужба, Держархбудінспекція, 

Держпраці, Держатомрегулювання).  
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Проте певна нечіткість розмежування компетенції між різними 

контрольно-наглядовими органами перетворювала механізм ринкового 

нагляду в Україні на такий, що допускав дублювання контрольних функцій. 

Це, з одного боку, збільшувало кількість перевірок щодо виробництва та 

обігу одного виду продукції, а з іншого – зводило нанівець відповідальність 

різних контрольно-наглядових органів за появу на внутрішньому ринку про-

дукції, що не відповідала регуляторним вимогам безпечності.  

Крім того, механізм ринкового нагляду не передбачав суттєвих санкцій 

для виробників за виготовлення продукції з порушенням вимог безпечності 

та надання неповної або недостовірної інформації щодо її споживчих 

властивостей. Це, з одного боку, не давало споживачам змоги оцінювати 

безпечність продукції, а з іншого – позбавляло нецінових конкурентних 

переваг тих виробників, які виводили на внутрішній ринок інноваційну та 

якіснішу продукцію. Останнє руйнувало в економіці нецінову конкуренцію. 

Ознаками зниження її рівня стало те, що на ринку нафтопродуктів під різними 

брендами моторного палива реалізувався бензин, який не відповідав 

національним стандартам; на ринку харчових продуктів виробники продавали 

продовольчі товари і ретельно приховували інформацію від споживача про 

вміст у ній хімічних харчових добавок та генно-модифікованих організмів; на 

ринку фармацевтичної продукції ціни на імпортні ліки в рази перевищували 

закупівельні оптові ціни іноземних товаровиробників; на ринку послуг із 

роздрібного продажу продавці через численні нестаціонарні торговельні 

об’єкти продовжували злочинну практику реалізації неякісної, фальсифікованої 

та небезпечної продукції.  

Зниження в економіці рівня нецінової конкуренції зменшувало 

зацікавленість підприємців розширювати ринки збуту власної продукції за 

рахунок покращення її якості та безпечності. Вони намагалися виграти 

конкурентну боротьбу переважно шляхом зниження цін на власну 

продукцію. Для цього товаровиробники часто використовували такі методи 

скорочення виробничих витрат: збереження низького рівня оплати праці, 
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недотримання технологій виробництва продукції та прихованого погіршення 

її споживчих властивостей, ухиляння від сплати податків. Така ринкова 

поведінка перетворювала інвестиційну діяльність на економічно недоцільну.  

4. Відсутність державної протекціоністської політики на 

внутрішньому ринку. Після 2005 р. органи державної влади з легкістю 

відкрили економіку для імпортерів і, посилаючись на норми СОТ, 

відмовилися від будь-яких програм підтримки національних 

товаровиробників щодо виводу на внутрішній ринок нових видів продукції, в 

тому числі імпортозаміщуючих.  

Як засвідчує досвід розвинених країн світу, структурні зміни в 

товарному виробництві є питанням нормативного характеру. Його вирішення 

потребує проведення органами державної влади спеціальної політики, що 

створює сприятливі умови для започаткування випуску інноваційних та 

якісніших товарів. Як правило, така політика здійснюється у вигляді 

масштабних державних проектів. Наприклад, у США прийнято програми 

зменшення середнього рівня споживання пального легковими автомобілями з 

10 до 6,5 л на 100 км і припинення виробництва лампочок розжарювання 

Едісона та їхньої заміни на учетверо економніші люмінесцентні лампочки 

«холодного світла». У країнах ЄС для скорочення споживання 

нафтопродуктів реалізується довгострокова програма зменшення частки 

автомобільного транспорту в забезпеченні вантажних перевезень. 

Для реалізації подібних проектів органи державної влади 

використовують широкий арсенал інструментів державного регулювання: 

надання податкових пільг і канікул (тимчасове звільнення товаровиробників 

від сплати податку на прибуток, зменшення ставок ПДВ на окремі товари, 

скасування митних платежів при імпорті технологій та обладнання, 

необхідних для модернізації пріоритетних виробництва); спрощення 

процедури виділення земель під будівництво виробничих приміщень; 

розвиток інфраструктури територій; запровадження державного замовлення 

на наукові дослідження щодо створення нових продуктів чи технологій 



 354 

їхнього виробництва; захист виробників нових видів товарів від 

контрабандної та контрафактної продукції на внутрішньому ринку тощо.  

В Україні використання зазначених важелів державного регулювання 

ускладнювалося не лише через недосконалість ринкових інститутів, а й 

внаслідок відсутності обґрунтованої державної стратегії щодо пріоритетів 

розвитку товарного виробництва.  

Підсумовуючи, варто зауважити таке. У 2005–2013 рр. в Україні для 

прискорення економічного зростання була запроваджена модель державної 

політики, що була спрямована на розширення зовнішніх запозичень, 

перетворення їх на джерело додаткових доходів домогосподарств, бізнесу і 

держави, активізації їхнього споживчого та інвестиційного потенціалу.  

Проте утворений за рахунок масштабних зовнішніх запозичень 

надлишковий попит на внутрішньому ринку вітчизняні підприємці почали 

задовольнити шляхом прискореного нарощування не додаткових обсягів 

випуску конкурентоспроможної продукції, а її імпорту. Серед основних 

причин цього варто виокремити дві.  

Причина перша. Споживачі, через уповільнення темпів зростання 

доходів, не мали змоги сформувати підвищений масовий попит на нові види 

продукції. Рівень можливостей щодо їх закупівлі можна оцінити шляхом 

аналізу динаміки дискреційного доходу, що залишається в 

домогосподарствах після придбання ними товарів і послуг першої життєвої 

необхідності та може бути використаний для оплати нових видів продукції.  

Опосередковано оцінити динаміку дискреційного доходу можна за 

допомогою показників, які відображають споживчі витрати домогосподарств 

на придбання продуктів харчування та непродовольчих товарів і послуг [289, 

с. 31–32]. Часові ряди цих показників в економіці України в 2000–2013 рр. 

подані на рис. 5.4. 
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Рис.5.3. Динаміка структури грошових витрат домогосподарств на 

внутрішньому ринку України в 2000–2013 рр. 

Джерело : побудовано за даними Державної служби статистики України   

за відповідні роки. 

На рис. 5.3 у вигляді верхньої кривої подана динаміка грошових витрат 

домогосподарств на придбання продовольчих товарів, нижньої кривої – 

непродовольчих товарів і послуг в Україні в 2000–2013 рр. Вивчення цих 

кривих дає змогу виявити такі економічні тенденції.  

Упродовж 2000–2013 рр. в економіці України частка грошових витрат 

домогосподарств на придбання продуктів харчування зменшилася більше ніж 

на 10 в. п. Незважаючи на це, зазначені витрати перевищували половину 

споживчого бюджету домогосподарств. Водночас у цей же період 

домогосподарства збільшили свої витрати на купівлю непродовольчих 

товарів і послуг на 7,6 в. п. Тобто ці витрати в середньому на рік зростали 

лише на 0,58 %. За своєю суттю цю величину можна розглядати як середні 

річні темпи приросту дискреційного доходу домогосподарств, який вони 

могли витрачати на власний розсуд.  

Проте в 2000–2013 рр. приріст витрат домогосподарства на придбання 

непродовольчих товарів і послуг був нерівномірним. Так, якщо в 2000–

2004 рр. зазначені витрати в середньому на рік зростали на 0,78 %, то в 2005–

2013 рр. – на 0,41 %. Це означає, що в 2005–2013 рр. величина приросту 

дискреційного доходу домогосподарств зменшилася майже вдвічі, що 
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обмежувало їхні можливості інтенсивно нарощувати обсяги закупівлі 

інноваційних та якісніших товарів і послуг.  

Причина друга. Підприємці, через високий рівень невизначеності 

стосовно доцільності випуску нових видів продукції, були не готові 

інвестувати у виведення їх на ринок. Причиною цього були недосконалі 

ринкові інститути, які давали змогу частині учасників внутрішнього ринку 

отримувати високі доходи за рахунок перерозподільчої та опортуністичної 

діяльності. Зокрема, бізнес масово перерозподіляв у сфері виробництва 

факторні доходи домогосподарств на власну користь шляхом їх 

приховування в офшорних зонах, «оптимізації» податків, заниження рівня 

заробітної плати, її виплати найманим працівникам неофіційно в «конверті» 

тощо. Інші форми перерозподільчої та опортуністичної поведінки окремих 

учасників ринку робили інвестиційну діяльність щодо випуску нової 

продукції, з одного боку, занадто ризикованою через можливість порушення 

прав власності інвесторів на активи шляхом «узаконеного» в судах або 

нотаріальних установах рейдерства, а з іншого – малоприбутковою та 

непривабливою порівняно з діяльністю окремих виробників традиційної 

продукції, які набували неправомірні високі доходи за рахунок утворення 

корупційних схем, спрямованих на отримання державної допомоги, перемоги 

на тендерах щодо державних закупівель, виконання державних замовлень, 

торгах щодо приватизації державних підприємств, а також внаслідок 

введення в оману споживачів щодо реальних споживчих властивостей 

продукції, несплати податків і митних платежів тощо. 

Масштаби перерозподільчої діяльності в економіці України практично 

неможливо оцінити за допомогою статистичних даних, тому що вона 

здійснювалася за допомогою «тіньових схем» з метою уникнення 

оподаткування неправомірно набутих високих доходів. У найзагальніших 

рисах їх зростання можна описати лише опосередковано, спираючись на 

динаміку статків найзаможніших громадян. Зокрема в 2005 р. в Україні 

нараховувалося лише 3 особи, чиї статки перевищили 1 млрд дол. США 
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[290], у 2012 р. – їх число зросло до 11 осіб. У 2012 р. за кількістю доларових 

мільярдерів на 100 млрд дол. США національного ВВП Україна впевнено 

посідала перше місце у світі, перевищивши за цим показником більш ніж 

удвічі такі розвинені та заможні країни, як США, Німеччина та втричі – як 

Велика Британія, Франція, Канада, Норвегія [291, с. 44]. У 2013 р. в Україні 

налічувалось 480 мультимільйонерів, капітал яких перевищував 

30 млн дол. США. За кількістю мультимільйонерів Україна в 2013 р. посіла 

19-те місце серед 45 європейських країн – учасниць рейтингу [292].  

В умовах активізації перерозподільчої та опортуністичної поведінки 

учасників ринку додатковий попит в економіці на нові види продукції міг 

бути задоволений переважно лише за рахунок імпорту.  

5.4. Угода про асоціацію Україна – ЄС: нові можливості для зростання 

вітчизняної економіки  

 Вперше наміри України розвивати відносини з країнами ЄС були 

задекларовані у Постанові Верховної Ради України від 2 липня 1993 р. «Про 

основні напрями зовнішньої політики України». Згодом вони були втілені в 

Угоді про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими 

Співтовариствами та їх державами-членами, яка набула чинності 1 березня 

1998 р., а потім розвинуті в Стратегії інтеграції України до ЄС, схваленій 11 

червня 1998 р., та Програмі інтеграції України до ЄС, що була затверджена 

14 вересня 2000 р. У цих документах було проголошено довготермінову мету 

щодо європейської інтеграції України. Для її реалізації Україна взяла на себе 

зобов’язання адаптувати власне законодавство до законодавства країн ЄС, 

що регулюють торговельні, податкові, митні, трудові, фінансові відносини, 

використання інтелектуальної промислової та комерційної власності, захист 

інвестицій, прав споживачів, застосування технічних правил Співтовариства 

та європейських стандартів і процедур оцінки відповідності, підвищення 

рівня загальної освіти та професійної кваліфікації працівників, 

співробітництво в сферах енергетики, сільського господарства, туризму, 

інформації та зв’язку, статистики.  
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У 2008–2013 рр. швидке наростання незадовільних результатів 

економічної політики щодо прискорення економічного зростання показало, 

що обраний темп та масштаби адаптивного вдосконалення українського 

законодавства є недостатніми, щоб убезпечити вітчизняну економіку від 

накопичення кризових явищ. Це змусило частину політичних сил шукати 

нові підходи до європейської інтеграції України. Уточнення, узгодження та 

конкретизація нових засад її майбутньої євроінтеграції відбувалося під час 

численних раундів переговорів між Україною та ЄС протягом 2008–2011 рр. 

За їх підсумками у 2012 р. було підготовлено текст Угоди про асоціацію 

Україна – ЄС. Як уже зазначалося, через низку драматичних подій її 

підписання відбулося лише в 2014 р. Початок імплементації цього документу 

породив важливе запитання: Угода про асоціацію Україна – ЄС створить 

додаткові труднощі чи сприятливі умови на шляху вирішення накопичених 

проблем в українській економіці та започаткування нового циклу її зростання? 

Пошуку відповіді на це запитання присвячений цей підрозділ дисертації. 

Угода про асоціацію Україна – ЄС [293] є унікальним міжнародним 

правовим документом, де українські органи державної влади публічно й 

добровільно прийняли на себе зобов’язання щодо вирішення внутрішніх 

економічних проблем у спосіб, який історично сформувався і був 

використаний в європейських країнах для створення спільного внутрішнього 

ринку. Проте для того, щоб зрозуміти, як у майбутньому працюватиме 

зазначена Угода, її варто піддати суто теоретичному тестуванню на предмет 

спроможності вирішити проблеми, що накопичилися в економіці України в 

2005–2013 рр. та унеможливлюють її прискорене зростання у межах нового 

економічного циклу. Спробуємо дослідити положення Угоди про асоціацію 

Україна – ЄС під цим кутом зору. 

Результати наведених у попередньому підрозділі досліджень дають 

підставу стверджувати, що прискорене економічне зростання України в 

межах нового циклу може розпочатися лише за умови вирішення трьох 

ключових проблем: збільшення купівельної спроможності споживачів до 
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рівня, що дасть їм змогу масово перейти до закупівлі дорожчої й якіснішої 

продукції, активізація інвестиційної діяльності товаровиробників, створення 

для них сприятливих умов щодо зміни структури випуску на користь нових 

видів продукції. Тепер спробуємо дослідити, які можливості для вирішення 

зазначених проблем надає Угода про асоціацію Україна – ЄС ? 

1. Проблема перша: підвищення купівельної спроможності населення. 

Угода про асоціацію Україна – ЄС передбачає створення поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ) відповідно до прав та зобов’язань, 

які випливають із членства Сторін у СОТ. Проте у найближчій перспективі 

доходи від розширення експорту до країн ЄС суттєво не вплинуть на 

купівельну спроможність споживачів внутрішнього ринку. У кращому 

випадку з часом вони лише частково компенсують ті великі втрати, які 

несуть українські експортери внаслідок російської торговельної війни. 

Єдиний чинник, який в умовах ЗВТ зумовлюватиме підвищення 

реальних доходів та купівельної спроможності населення України, – це 

зниження упродовж п’яти років майже до нульового рівня імпортного мита 

щодо товарів з ЄС. Унаслідок цього на внутрішньому ринку України 

продукція, наприклад, легкої та харчової промисловості походженням з країн 

ЄС потенційно могла здешевіти майже на 10 %. 

2. Проблема друга: активізація інвестиційної діяльності. Її вирішенню 

сприятимуть положення Угоди, які передбачають, що Україна почне 

зменшувати ризики здійснення інвестиційної діяльності на внутрішньому ринку 

шляхом запровадження верховенства права та зміцнення інституцій усіх рівнів 

у сфері державного управління, правоохоронних і судових органів. Реформи в 

цьому напрямі будуть спрямовані на підвищення ефективності, незалежності й 

неупередженості судової влади та боротьбу з корупцією (ст. 14 Угоди). 

3. Проблема третя: започаткування структурних змін у випуску  

продукції на користь інноваційних та якісніших товарів і послуг. Її 

вирішенню сприятимуть положення Угоди, які передбачають, що Україна 

розпочне реформи, спрямовані на: 
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– удосконалення процедури виводу на внутрішній ринок нових зразків 

якіснішої та безпечнішої вітчизняної продукції. У цій сфері співробітництво 

між Україною та ЄС буде спрямоване на наближення вітчизняної системи 

технічного регулювання до технічних регламентів і систем стандартизації, 

метрології, акредитації, з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС (ст. 

53–74 Угоди). Вдалі реформи в цих напрямах не лише знімуть перешкоди на 

шляху виводу нових видів продукції на внутрішній ринок, а й захистять його 

від імпорту дешевої й неякісної продукції, яка руйнує добросовісну 

конкуренцію;  

– звуження можливостей отримання незаконних наддоходів на 

внутрішніх ринках традиційної продукції. У цій сфері співробітництво між 

Україною та ЄС буде спрямоване на створення у вітчизняній економіці 

прозорої системи державної допомоги, яка була б сумісною з правилами 

конкурентної поведінки, характерними для європейського внутрішнього 

ринку (ст. 262–267 Угоди) та наближення законодавства України у сфері 

державних закупівель до права ЄС (ст. 148–156 Угоди). Ці заходи 

спонукатимуть товаровиробників отримувати додаткові доходи лише одним 

шляхом – інвестувати у випуск інноваційних та якісніших товарів і послуг. 

Разом із тим Угода про асоціацію Україна – ЄС містить положення, які 

дещо не відповідають завданням політики прискорення зростання 

вітчизняної економіки. 

По-перше, створення з 1 січня 2016 р. ЗВТ у короткостроковій 

перспективі несе ризики зростання асиметрії у торгівлі між Україною та ЄС 

через невисоку конкурентоспроможність українських товарів переробних 

галузей [294]. Це може призвести до ускладнення економічного становища 

вітчизняних підприємств і зменшення їхніх можливостей щодо оновлення 

структури випуску продукції. Зазначені тимчасові труднощі в торгівлі 

українські підприємства зможуть подолати лише шляхом розширення 

експорту продукції до країн СНД, Близького Сходу, Азії та Північної 

Африки. Проте в середньо- та довгостроковій перспективі реформи з 
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адаптації українських товарів до європейських стандартів можуть зумовити 

підвищення їхньої конкурентоспроможності на світових ринках. Це стане 

імпульсом для прискореного розвитку вітчизняних переробних галузей.  

По-друге, Угода не передбачає можливість проведення Україною 

активних протекціоністських заходів щодо започаткування випуску нових 

видів товарів і послуг, які у перспективі могли б замістити імпортні аналоги 

на внутрішньому ринку.  

Аргументи та докази щодо доцільності запровадження 

протекціоністської політики імпортозаміщення, як обов’язкового елемента 

стратегії розширення експорту та прискорення економічного зростання, 

містяться в роботах багатьох закордонних науковців [295] та вітчизняних – 

І. Дунаєва, В. Бабаєва [296], В. Гацька, Я. Жаліла [297]. На противагу таким 

поглядам Угода про асоціацію Україна – ЄС передбачає, що процес виведення 

на внутрішній ринок нових видів вітчизняної продукції має регулюватися 

виключно дією ринкового механізму та інвестиційними ресурсами 

українських підприємств, банків та іноземних компаній і не може 

стимулюватися заходами державної політики. Довести це можна таким чином. 

В арсеналі найбільш потужних протекціоністських заходів держави 

щодо зміни структури внутрішнього виробництва на користь інноваційної та 

якіснішої продукції є такі: державна допомога підприємствам, які реалізують 

проекти імпортозаміщення та виводу на внутрішній ринок нових зразків 

продукції, високий митний тариф на імпорт аналогічної іноземної продукції, 

державні закупівлі виключно національних видів продукції. Які можливості 

використання зазначених протекціоністських заходів надає Угода про 

асоціацію Україна – ЄС ? 

Положення Угоди про асоціацію Україна – ЄС, які спрямовані на 

формування ЗВТ, побудовані на умові, що впродовж п’ятирічного періоду 

Україна практично «обнулить» імпортні мита щодо товарів з країн ЄС 

(доповнення А, В до Угоди). Угода також передбачає на 

загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях доступ 
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товаровиробників з країн ЄС до українських ринків державних закупівель на 

основі принципу національного режиму (ст.148 Угоди).  

Крім того, зі змісту Угоди про асоціацію Україна – ЄС випливає, що 

український уряд буде обмеженим у діях щодо надання державної допомоги 

підприємствам, які реалізують свою продукцію на внутрішніх ринках, де 

присутні також товари з країн – членів ЄС. Це випливає з пункту 2 (с) ст. 262 

Угоди, де Україна добровільно взяла на себе зобов’язання не надавати в 

будь-якій формі державну допомогу внутрішнім виробникам товарів і 

послуг, які конкурують або можуть конкурувати з імпортерами з ЄС. 

Заради об’єктивності варто визнати, що наведені положення Угоди не 

дають Україні повторити помилки низки країн, які у 70–90-і роки ХХ ст. 

намагалися змінити структуру національного виробництва за допомогою 

державних протекціоністських заходів. Ідеться про Аргентину, Болівію, 

Бразилію, Чилі, Індонезію, Уганду, Ямайку, Мексику, Туреччину, Туніс тощо. 

Їхні протекціоністські програми були орієнтовані переважно на 

імпортозаміщення, захист внутрішніх ринків, що змушувало споживачів цих 

країн закупати менш якісну продукцію національних виробників. Природно, 

що вона не могла експортуватися на зовнішні ринки та слугувати джерелом 

валюти для імпорту передових технологій у ці країни. У результаті їхній 

економічний розвиток уповільнився і вони були змушені лібералізувати власні 

внутрішні ринки, радикально зменшивши ввізні мита в декілька разів [298]. 

Угода про асоціацію Україна – ЄС залишає єдиний спосіб сприяння 

виробництву вітчизняної продукції – це залучення іноземних інвестицій. Чому 

тільки іноземних ? Бо ст. 145 Угоди передбачає, що Україна має створити 

умови, які б не перешкоджали вільному руху вітчизняного капіталу у формі 

прямих і портфельних інвестицій, фінансових позик та інших активів до країн 

ЄС.  

Іноземні інвестиції в науковій літературі та засобах масової інформації 

часто розглядаються як один із чинників економічного розвитку країн, у тому 

числі технологічного. Для перевірки цього твердження фахівцями відділу 



 363 

інноваційної політики, економіки та організації високих технологій ДУ 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України» було проведено 

дослідження щодо існування взаємозв’язку між прямими іноземними 

інвестиціями та науково-технічною й інноваційною діяльність в країні-

реципієнті. Джерелом інформації для нього слугувала база даних Світового 

банку та Інституту статистики ЮНЕСКО. Враховуючи, що не всі країни 

надають ті чи інші дані, дослідження охопило лише близько 70 країн світу, 

які, однак, у сумі забезпечують понад 90 % світового ВВП. 

Для багатьох науковців результати цього дослідження виявилися дещо 

неочікуваними. Вони свідчать, що прямі іноземні інвестиції не активізують 

науково-дослідну діяльність у країні-реципієнті. Причиною цього, очевидно, 

є те, що інвестор, вкладаючи кошти в розвиток того чи іншого бізнесу, як 

правило, приносить і відповідні технології [299, c. 12]. Тому, якщо у 

майбутньому в Україну прийдуть прямі іноземні інвестиції, то їх не варто 

однозначно розглядати як чинник, що активізує науково-технічну діяльність 

у секторі товарного виробництва і спричинить технологічний розвиток 

країни. Навпаки, з приходом таких інвестицій можуть посилитися ризики 

виникнення та посилення технологічної залежності України від розвинених 

країн світового господарства. 

Коротко підсумовуючи, можна дійти таких узагальнень. Теоретичне 

тестування Угоди про асоціацію Україна – ЄС на предмет спроможності 

змінити державну політику на внутрішньому ринку з метою започаткування 

нового циклу зростання вітчизняної економіки показало, що Угода дає змогу 

вирішити низку актуальних проблем, які десятиліттями накопичувалися в 

господарському житті України. Зокрема, вона дає українському уряду шанс 

досягти певних успіхів у реалізації політики зростання внутрішнього ринку, 

збільшення реальних доходів та купівельної спроможності населення, 

подолання бідності, активізації інвестиційної діяльності та модернізації 

вітчизняного виробництва. Проте Угода про асоціацію Україна – ЄС дещо 

звужує можливості уряду стимулювати в економіці процес інтенсивних 
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структурних змін у сукупному попиті та сукупній пропозиції на користь 

інноваційної та якіснішої продукції. Це накладає певні обмеження на 

започаткування в Україні прискореного економічного зростання України.  

Зважаючи на особливості Угоди про асоціацію Україна – ЄС, 

максимально використати можливості, які вона надає уряду щодо 

стимулювання вітчизняного товарного виробництва, можна за умови 

оптимізації порядку її імплементації [300, c. 61]. З позиції завдань державної 

політики прискорення економічного зростання в першу чергу варто 

імплементувати положення Угоди, які знижують ризики здійснення 

інвестиційної діяльності, звужують можливості отримання наддоходів без 

інвестування у виробництво нових видів продукції, усувають 

неспроможність системи технічного регулювання стимулювати інвестиції у 

випуск безпечної продукції. Водночас якомога тривалішою в часі має бути 

імплементація положень Угоди, що звужують можливості України 

здійснювати державну протекціоністську політику стосовно збільшення 

виробництва нових зразків вітчизняної продукції, яка у перспективі могла б 

замістити на внутрішньому ринку іноземні аналоги та експортуватися до 

інших країн.  

Без протекціоністської політики виконання Угоди про асоціацію 

Україна – ЄС збільшує ризики сценарію, за якого найрентабельніші 

вітчизняні галузі, пов’язані з первинною обробкою сировини та її 

експортом, можуть отримати фінансову підтримку від інвесторів країн ЄС. 

Водночас підприємства з меншою рентабельністю інших галузей, які 

спроможні виробляти інноваційну та якіснішу продукцію, під тиском 

конкуренції імпортерів можуть зазнати банкрутства. У цьому випадку 

Україна не отримає ніяких вагомих переваг від Угоди про асоціацію з ЄС і 

лише закріпить за собою право постачати сировину та напівфабрикати на 

європейський внутрішній ринок. Таке майбутнє вітчизняної економіки є 

дуже далеким від наявних очікувань у суспільстві, пов’язаних із 

підписанням цієї Угоди. 
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5.5. Політика прискорення економічного зростання України:  

передумови та пріоритети формування  

Після дворічного економічного спаду в 2016 р. в Україні розпочалося 

економічне зростання. Проблема його прискорення сьогодні перетворилася 

на одну із найактуальніших в економічній науці. Відсутність відповіді на 

запитання: за яких умов економічне зростання України може перетворитися на 

стійке та прискорене, сьогодні обмежує можливості науковців та спеціалістів в 

сфері економіки реалістично оцінювати перспективи її майбутньої динаміки. 

Це породжує у них як зайвий песимізм, так і оптимізм щодо можливостей 

України наблизитися за рівнем економічного розвитку до розвинених країн 

світу, доцільності, напрямів та глибини втручання держави в ринковий 

механізм за допомогою заходів державної політики.  

Для зменшення розбіжностей з наведених питань у цьому підрозділі 

поставлено за мету дослідити: 1) першопричини виходу України з 

економічної кризи 2014–2015 рр., вивчити можливості ринкового механізму 

забезпечити інерційне прискорене зростання вітчизняної економіки; 2) 

оцінити експертні пропозиції та, в разі необхідності, запропонувати нові 

альтернативні підходи щодо державного стимулювання її високої динаміки з 

метою започаткування нового циклу зростання.  

 Першопричини виходу України з економічної кризи 2014–2015 рр. У 

2016 р. в Україні реальний ВВП збільшився на 2,4 %. Майже три чверті внеску в 

його приріст забезпечили галузі реального сектора економіки: сільське 

господарство – 0,72 %, переробна промисловість – 0,43 %, будівництво – 0,32 %. 

Увесь інший приріст ВВП забезпечила сфера послуг переважно за рахунок 

підприємств торгівлі, транспорту, телекомунікацій, із здійснення операцій з 

нерухомим майном.  

Аналізуючи факт одночасного приросту виробництва в багатьох галузях 

українські науковці постали перед запитанням: що ж слугувало першопричиною 

відновлення економічного зростання ? Шукаючи відповідь на нього, наприклад, 

фахівці Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (далі 
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– ІЕД) дійшли висновку, що в 2016 р. в Україні зростання реального ВВП 

відбулося внаслідок розширення внутрішнього споживчого та інвестиційного 

попиту. Згідно з результатами їхніх досліджень купівельна спроможність 

населення зросла через вищі доходи від заробітної плати, котра почала 

зростати, зменшуючи втрати від інфляції 2014-2015 рр. Реальне 

нагромадження основного капіталу стрімко зросло через реалізацію урядових 

інфраструктурних і оборонних проектів, а також раніше відкладених 

інвестиційних планів [301].  

Зазначений висновок частково піддали сумніву аналітики НБУ, які 

перевірили ідею: чи міг інвестиційний попит бути рушієм економічного 

зростання України на початку 2016 р.? За результатами перевірки було 

встановлено, що,  незважаючи на зростання обсягів інвестицій у машини та 

обладнання, попит на них задовольнявся значною мірою імпортом, а отже не 

обов’язково надавав пряму підтримку вітчизняній економіці, хоча й 

створював потенціал для майбутнього економічного зростання [302, с. 21]. 

Як видно, дещо суперечливі результати наведених досліджень не 

пролили світло на першопричину економічного зростання в Україні в 2016 р., 

оскільки аналітики ІЕД і НБУ не назвали джерело додаткових доходів 

бізнесу, котрі були використані для збільшення заробітної плати та 

інвестицій. І це не випадково, тому що його, на наш погляд, утворювали 

нецінові чинники сукупної пропозиції, які зменшували витрати виробників на 

випуск одиниці товарної продукції. До числа таких чинників варто віднести 

зниження цін на основні виробничі ресурси (працю, землю, капітал). 

Розглянемо докладніше як розгортався процес їх знецінення.  

Як уже зазначалося, в 2013 р. українська економіка увійшла в стан 

нульового зростання. Для того, щоб воно переросло в кризу та рецесію 

достатньо було впливу однієї вагомої випадкової події, яка вивела б 

внутрішній ринок із стану рівноваги. У 2014 році цю роль виконала 

торговельна війна Російської Федерації проти України. Через згортання 

торгівлі з Росією в 2014–2015 рр. українські експортери втратили доходи на 
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суму 16,4 млрд дол. США [303]. Ці втрати виявилися критичними на фоні 

погіршення кон’юнктури на світових ринках та розгортання військового 

конфлікту на сході України. У 2014–2015 рр. унаслідок цих подій 

вітчизняний експорт додатково скоротився ще на 17,4 млрд дол. США, а 

загальна сума його зменшення з врахуванням втрат від обмежень Росії за ці 

два роки становила 33,8 млрд дол. США.  

Скорочення обсягів експортної виручки та зобов’язання щодо виплати 

зовнішніх боргів неодмінно зумовлюють зменшення в країні пропозиції 

іноземної валюти, виникнення дефіциту, що в кінцевому підсумку 

призводить до збільшення її ринкової вартості та девальвації національної 

грошової одиниці. Якщо з цієї позиції в Україні розрахувати курс гривні 

відносно долара США за умови, що попит на нього зберігався на рівні 

2013 р., то можна отримати такі результати. Зокрема, у 2014 р. 1 дол. США 

мав би обмінюватися на 10,5 грн, а в 2015 – на 15,9 грн. 

Наведені оцінки дають підставу стверджувати, що в 2014–2015 рр. в 

Україні девальвацію гривні необхідно розглядати як однин із найвагоміших 

чинників зростання рівня цін на внутрішньому ринку. Проте, поряд з ним в 

українській економіці діяли й інші чинники, які підсилювали інфляцію. Про 

це свідчить той факт, що курс обміну 15,9 грн за 1 дол. США був швидко 

перевищений в Україні вже в кінці січня 2015 р. Що ж це за чинники ? 

На наш погляд, до їх числа варто віднести зростаючі тарифи і ціни на 

товари та послуги, які регулюються адміністративно. Їх вплив на збільшення 

загального рівня цін в економіці характеризують такі факти. Так у 2014 р. 

адміністративно регульовані тарифи і ціни зросли на 30,4 %, у 2015 р. – на 

54,6 % переважно внаслідок приведення до економічно обґрунтованого рівня 

вартості послуг у сфері ЖКГ [304, с. 6]. У 2014 р. це зумовило приріст 

індексу споживчих цін на 6,7 в.п., а в 2015 р. – майже на 19 в.п. [305, с. 49].  

Підвищення адміністративно регульованих тарифів і цін було 

зумовлено необхідністю скорочення прихованого дефіциту бюджету, 

спричиненого квазіфіскальною діяльністю держави. Як відомо, вона 
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переважно спрямована на забезпечення домогосподарств товарами і 

послугами безоплатно або за нижчими від ринкових цінами. Цю функцію 

сектор загального державного управління виконує не самостійно, а шляхом 

делегування своїх повноважень державним фінансовим і нефінансовим 

корпораціям, центробанку здійснювати відповідні квазіфіскальні операції. 

Збитки від їх здійснення держава компенсує з бюджету у вигляді фіскальних 

субсидій, витрат на поповнення статутного капіталу підприємств з метою 

запобігання банкрутству, відшкодування гарантованих урядом позик тощо. 

У 2014 р. в Україні серед державних підприємств найбільший обсяг 

квазіфіскальних операції виконував НАК «Нафтогаз України», який продавав 

природний газ домогосподарствам і підприємствам теплокомуненерго за 

цінами, нижчими від ціни його імпорту. Для ліквідації збитків НАК 

«Нафтогаз України», Кабінет Міністрів України Постановою № 81 від 

25 березня 2014 р. започаткував процес підвищення цін на газ до економічно 

обґрунтованого рівня і, відповідно, тарифів на теплову енергію у сфері ЖКГ. 

Завдяки цим та іншим заходам прихований квазіфіскальний дефіцит 

енергетичного та банківського секторів, який фінансувався переважно за 

рахунок державних запозичень, скоротився з 8,9 % від ВВП у 2014 р. до 

0,6 % – у 2016 р. [306, с. 14]. 

Збільшення тарифів і цін, які регулюються адміністративно, призвело 

до додаткового зростання загального рівня цін в економіці та нової 

девальвації гривні. Так, у 2014 р. споживчі ціни збільшилися на 124,9 %, а в 

2015 р. – на 143,3 % порівняно з груднем попереднього року [307]. На кінець 

грудня 2015 р. обмінний курс, наприклад, 1 дол. США зріс до 23,5 грн. Після 

підвищення цін сфера товарного обігу потребувала більшої кількості грошей. 

Це означало, що НБУ мав збільшити монетарну базу, яка вже під час рецесії 

2013 р. зросла на 51,85 млрд грн (на 120,3 %). У 2014–2015 рр. монетарна 

база була додатково збільшена, відповідно, на 31,0 та 2,8 млрд грн. 

Суто теоретично можна припустити, що зростання рівня цін в 

економіці суттєво б не зменшило виробництво товарів і послуг для 
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внутрішнього ринку, якби додаткова емісія коштів була спрямована на 

компенсацію домогосподарствам і бізнесу втрат від інфляції. Однак у 2014–

2015 рр. розподіл емісійних коштів відбувався за іншим сценарієм. Одна 

їхня частина була витрачена на фінансування дефіциту Державного бюджету 

України (далі – Держбюджету) та надання квазіфіскальних субсидій 

енергетичному і банківському державним секторам, а інша – на зменшення 

загроз фінансовій системі, які виникли через падіння рівня ліквідності 

комерційних банків. Це підтверджують такі факти. 

1). Дефіцит Держбюджету. У 2014 р. український уряд через 

скорочення торгівлі з Росією та падіння світових цін на сировинні ресурси 

зіткнувся з проблемою різкого зменшення надходжень до державного 

бюджету. Для забезпечення соціальних виплат населенню, включаючи й 

переселенців із східних регіонів і фінансування Збройних сил України, які 

розпочали антитерористичну операцію щодо звільнення окупованих 

територій Луганської та Донецької областей, уряд збільшив дефіцит 

Держбюджету до 78,1 млрд грн (5,1 % порівняно з ВВП) [308]. Для його 

фінансування уряд випустив облігації внутрішньої державної позики (далі – 

ОВДП). Для їх монетизації НБУ впродовж 2014 р. провів 113 аукціонів з 

продажу ОВДП, що дало змогу без емісії залучити до Держбюджету 67,12 

млрд грн [309, с. 52].  

2). Підтримка ліквідності комерційних банків з боку НБУ. У 2014 р. в 

українському суспільстві через рецесію економіки, політичну нестабільність 

та війну з Росією, захоплення нею АР Крим виникли великі інфляційні 

очікування. Вони спонукали багатьох власників забрати свої банківські 

депозити з метою переводу в іноземну валюту та захисту від знецінення або 

уникнення ризиків їх втрати через можливу неплатоспроможність банків. 

Унаслідок такої поведінки вкладників загальний обсяг депозитів у 

національній та іноземній валюті в банках зменшився на 29 %, тобто на 

126 млрд грн [310], що скоротило їхні можливості своєчасно погашати власні 

зобов’язання в грошовій формі.  
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У 2014 р. для підтримки ліквідності комерційних банків НБУ майже 

вдвічі збільшив обсяг їх рефінансування – до 222,3 млрд грн [311] та викупив 

у них цінні папери України (ОВДП, ОЗДП, облігації підприємств) 

номінальною вартістю 181,9 млрд грн і 0,094 млрд дол.США [309, с.71]. 

Використовуючи ці два інструменти НБУ надав фактично емісійну 

підтримку комерційним банкам на суму 404,2 млрд грн. Упродовж року 

комерційні банки повернули НБУ взяті кредити рефінансування на суму 

189,43 млрд грн [311], тобто з боку НБУ чиста емісійна підтримка банківських 

установ становила 214,7 млрд грн.  

3). Квазіфіскальні субсидії. Український уряд регулярно постає перед 

необхідністю покривати збитки фінансовим і нефінансовим корпораціям, які 

здійснюють квазіфіскальну діяльність в сферах банківських послуг, 

електроенергетики, водопостачання, житлово-комунального господарства, 

транспорту тощо. Зважаючи на те, що ці збитки пов’язані переважно з 

державним регулюванням тарифів і цін на рівні нижче ринкових, держава 

відшкодовує втрати суб’єктам господарювання шляхом надання 

квазіфіскальних субсидій. У 2014 році вони були надані у формі ОВДП, які 

уряд спрямував на докапіталізацію державних підприємств і банків, що 

здійснювали квазіфіскальні операції. Для монетизації ОВДП НБУ 

викуповував їх у суб’єктів господарювання. У такий спосіб у 2014 р., 

наприклад, НАК «Нафтогаз України» отримав державну підтримку на суму 

96,6 млрд грн, ПАТ «Державний ощадний банк України» та ПАТ 

«Державний експортно-імпортний банк України» – 16,6 млрд грн [308] 

(7,2 % порівняно з ВВП). По суті ця підтримка була компенсацією втрат від 

інфляції підприємствам і банкам, які здійснювали квазіфіскальні операції.  

За схожим сценарієм емісія грошей була розподілена в 2015 р. Уряд 

здійснив внутрішні запозичення на суму 99,0 млрд грн, з яких: 23,9 млрд грн 

були безпосередньо використані для фінансування державного бюджету; 

75,0 млрд грн у формі ОВДП були спрямовані на надання кредиту Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб (41,5 млрд грн.), докапіталізацію 
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НАК «Нафтогаз України» (29,7 млрд грн), ПАТ АБ «Укргазбанк» 

(3,8 млрд грн) [312]. Державні облігації були монетизовані НБУ шляхом їх 

викупу у зазначених власників.  

Водночас, у 2014–2015 рр. домогосподарствам навіть частково не були 

компенсовані втрати від високого рівня інфляції. У ці роки уряд заморозив 

індексацію доходів населення, що призвело до зменшення споживчого 

попиту на внутрішньому ринку і, відповідно, обсягів продажу продукції. Так, 

у 2014 р. індекс фізичного обсягу роздрібного товарообігу зменшився на 

8,6 %, у 2015 – на 20,7 % порівняно з попереднім роком [313].  

Через неможливість збуту як на зовнішньому, так і на внутрішньому 

ринку своєї продукції підприємці почали нести великі збитки. Зокрема, за 

підсумками 2014 р. фінансовий результат до оподаткування великих і 

середніх підприємств становив 523,6 млрд грн збитків, 2015 року – 

340,1 млрд грн [314]. Для уникнення банкрутства товаровиробники почали 

зменшувати обсяги виробництва. Так у 2014 р. індекс виробництва, 

наприклад, промислової продукції зменшився на 10,1 %, у 2015 р. – на 13,0 % 

порівняно з попереднім роком [315]. Проте така поведінка не дала змоги 

уникнути банкрутства багатьом малим і середнім підприємств, які втратили 

свої депозити й оборотний капітал через виведення з ринку 64 проблемних 

банків.  

В умовах спадного випуску товарів і послуг, збільшення збитків від 

економічної діяльності підприємці різко зменшили попит на основні фактори 

виробництва, що призвело до падіння їхньої ринкової вартості. Про 

масштаби її зменшення свідчать такі дані.  

Ринкову вартість фактора «праця» опосередковано можна оцінити за 

допомогою показника, що відображає витрати роботодавців на робочу силу. 

Вони включають: пряму оплату праці, оплату за невідпрацьований час, премії 

та винагороди, харчування, напої, паливо та інші видатки у натуральній 

формі, оплату житла працівників, яку бере на себе роботодавець, внески 

роботодавців на соціальне забезпечення, оплату професійного навчання, 
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культурно-побутового обслуговування, податки, інші витрати на утримання 

робочої сили та відрахування, що відносяться до витрат на утримання 

робочої сили. Якщо у передкризовому 2013 р. середньомісячні витрати 

підприємств на утримання одного найманого працівника становили 541,4, то у 

2015 р. – лише 240,9 дол. США. (по курсу грудня відповідного року), тобто 

вони зменшилися більш ніж у 2,2 раза;  

Ринкову вартість фактора «земля» опосередковано відображає рівень цін 

на землю під будівництво. У 2014–2015 рр. у Київській області середня ціна 

сотки землі під забудову зменшилася з 3164 до 1889 дол. США [316], тобто 

майже в 1,7 раза. Подібна тенденція в усіх регіонах Україні дала змогу 

забудовникам вивільнити частину коштів від купівлі землі та інвестувати їх в 

зведення житла, що стало причиною прискореного зростання будівельної та 

суміжних з нею галузей. 

Ринкову вартість фактора «капітал» опосередковано характеризують 

надходження від власності. Якщо у передкризовому 2013 р. доходи 

домогосподарств від власності становили 11,0, то в 2015 р. – 

3,4 млрд. дол. США (по курсу грудня відповідного року). Це означало, що 

впродовж 2014–2015 рр. ціна на активи домогосподарств зменшилася більш 

ніж у 3 рази. 

На початку 2016 р. ринкова вартість факторів виробництва зменшилася 

настільки, що їхня частка в структурі товарних цін суттєво скоротилася. Це 

дало змогу підприємцям отримати перші додаткові доходи навіть в умовах 

спадного випуску продукції[317, с. 15] та спрямувати їх на погашення 

збитків попередніх періодів. Наприклад, у 1 кварталі 2016 р. щомісячний 

рівень товарного виробництва був менший ніж у грудні 2015 р. Так індекс 

виробництва продукції в січні становив 82 %, лютому – 88,9 %, березні – 

95,1 % порівняно з груднем 2015 р. Незважаючи на це підприємства 

неочікувано масово зменшили свої збитки на рекордну суму – 

659,4 млрд грн.  
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Зазначена економічна тенденція посилилася в 2 кварталі 2016 р. 

Упродовж нього щомісячні індекси виробництва продукції зменшилися з 

92,1 до 86,7 % порівняно з груднем 2015 р. Незважаючи на це великі та 

середні підприємства не лише зменшили свої збитки на 31,9  млрд грн, а й 

отримали вже 62,9 млрд грн прибутку. Це дало їм змогу розпочати 

інвестиційні проекти та підвищити рівень заробітної плати. Унаслідок цього 

реальні наявні доходи населення, після 8 кварталів безперервного падіння, 

знову почали зростати.  

І лише в 4 кварталі 2016 р. зростаючі доходи та споживчі витрати 

населення зумовили щомісячне виробництво продукції в обсягах, що на 2–

5 % перевищувати рівень грудня 2015 р. Унаслідок цього за підсумками 

2016 р. виробництво промислової продукції зросло на 2,8 % порівняно з 

попереднім роком. Це означало, що в Україні розпочалося нестійке 

економічне зростання. Зокрема, якщо в 1 кварталі 2016 р. приріст реального 

ВВП становив лише 0,1 % порівняно з відповідним періодом попереднього 

року, то в 2-му кварталі – вже 1,5 %, в 3-му – 2,3 %, в 4-му – 4,8 %.  

Виявлення першопричин відновлення економічного зростання України 

в 2016 р., дає змогу перейти до пошуку відповіді на ключове запитання, суть 

якого полягає в наступному. Якщо в 2016 р. в Україні за рахунок зменшення 

ринкової вартості основних виробничих ресурсів (праці, землі, капіталу) 

вдалося відновити економічне зростання, то чи достатньо цієї умови для 

того, щоб воно інерційно переросло в стійке та прискорене?  

Аналіз моделей політики стимулювання економічного зростання 

показав, що для його прискорення держава може застосувати заходи, 

спрямовані на розширення на внутрішньому ринку сукупного попиту або 

пропозиції національної продукції. Водночас досвід 2005–2013 рр. 

переконливо довів, що в Україні доцільно відмовитися від політики 

стимулювання сукупного попиту та перейти до політики створення 

сприятливих умов для розширення пропозиції вітчизняної продукції. Як уже 

зазначалося, така політика передбачає, що заходи держави зі зменшення 
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витрат на виготовлення одиниці товарної продукції мають доповнюватися 

тими, котрі дають змогу збільшити ефективність товарного виробництва за 

рахунок виводу на ринок нових видів продукції. В Україні окремі умови для 

реалізації зазначеної політики уже сформовані. Зокрема, в 2014–2015 рр. під 

впливом економічної кризи витрати на виготовлення одиниці товарної 

продукції суттєво скоротилися внаслідок зменшення реальної ринкової 

вартості основних факторів виробництва. Проте скорочення виробничих 

витрат є важливою, але недостатньою умовою для зміни структури 

виробництва на користь нових видів продукції, тому що їх випуск 

стримується недосконалістю інститутів внутрішнього ринку.  

Якщо в майбутньому занижена вартість основних факторів 

виробництва не зможе забезпечити інерційний перехід України до стійкого 

та прискореного економічного зростання, то якою має бути державна 

політика, щоб досягнути цієї мети? Цій проблемі присвячена остання частина 

цього підрозділу дисертації. 

Державне стимулювання економічної динаміки України. В Україні 

серед науковців та експертів існують великі розбіжності щодо вибору шляхів 

забезпечення майбутнього зростання економіки. Так, одна їх частина вважає, 

що для прискорення економічної динаміки необхідно збільшити споживчий 

попит шляхом пом’якшення фіскальної та монетарної політики [302, с. 5]; 

друга – угамувати інфляцію, яка не дає банкам суттєво збільшити 

кредитування економіки; третя – започаткувати державою великі 

інфраструктурні проекти (будівництво доріг, соціального житла, 

транспортних споруд), які дадуть поштовх для розширення приватного 

інвестування; четверта – створити вільну від бюрократії та корупції 

економіку зі сприятливими умовами для розвитку бізнесу (чесним 

правосуддям, низькими податками, гарантіями інвесторам) [318, с. 24–25]. 

Спробуємо розглянути докладніше: чи є наведені пропозиції достатніми, щоб 

економічне зростання України перетворилося в прискорене [319, 80–84).  
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Пропозиція перша – збільшити споживчий попит шляхом пом’якшення 

фіскальної та монетарної політики. Два роки тому фахівці НБУ 

прогнозували, що в 2018–2019 рр. в Україні зростання ВВП має 

прискоритися відповідно до 3,2 % та 4,0 %. Основним рушієм цього мало 

стати приватне споживання, поліпшення споживчих настроїв населення та 

відновлення кредитування. З одного боку, це передбачення виглядало 

логічним з огляду на те, що в 2017 р., на тлі уповільнення інфляції 

номінальні доходи населення почали зростати більшими темпами внаслідок 

дворазового підвищення мінімальної заробітної плати та широкого 

охоплення домогосподарств програмою житлових субсидій. А з іншого – 

нереалістичним, з огляду на те, що фахівці НБУ одночасно визнавали, що 

підвищення внутрішнього споживчого та інвестиційного попиту переважно 

буде задовольнятися за рахунок імпорту [302, с. 5], а це, як уже зазначалося, 

призводить до уповільнення зростання національного виробництва. 

Пропозиція друга – зменшити інфляцію до рівня, за якого банки могли 

б розпочати кредитування економіки. Цей підхід до прискорення 

економічного зростання базується на припущенні, що зниження рівня 

інфляції дасть змогу комерційним банкам зменшити відсоткової ставки за 

кредитами наданими в економіку. Це, в свою чергу, неодмінно зумовить до 

скорочення витрат товаровиробників пов’язаних із залученням кредитних 

ресурсів, що дасть їм змогу отримати додаткові доходи. Унаслідок цього в 

економіці зросте інвестиційний попит, який прискорить її зростання. Докази 

на користь цієї пропозиції наводяться такі: в швидкозростаючих економіках 

Східної Європи величина кредитного портфеля підприємств досягає 70 % від 

ВВП, а в Україні лише 24 % [318, с. 25]. Проте існують й інші аргументи, які 

ставлять під сумнів реалістичність ідеї, що зменшення інфляції та вартості 

кредитів є достатньою умовою для початку стійкого та прискореного 

зростання української економіки. Основний серед них є таким. У 2005–

2013 роках реальний сектор вітчизняної економіки активно кредитувався за 

рахунок зовнішніх фінансових ресурсів. У цей період боргові зобов’язання 
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сектора перед іноземними кредиторами збільшилися більш ніж у 7 разів, з 

10,9  до 76,6 млрд дол. США і досягли в 2013 р. величини, що становить 64 % 

порівняно з ВВП. Проте це не змогло зупинити входження української 

економіки в рецесію.  

 Пропозиція третя – започаткувати державою великі інфраструктурні 

проекти (будівництво доріг, соціального житла, транспортних споруд), які 

будуть спроможні дати поштовх для розширення приватного інвестування. 

Контраргументи щодо цієї ідеї можна навести такі. Україна вже має досвід її 

реалізації. Він був набутий під час участі в організації чемпіонату Європи з 

футболу. Так, згідно з Державною цільовою програмою підготовки та 

проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з 

футболу Кабінет Міністрів України запланував у 2008–2012 рр. мобілізувати 

з різних джерел близько 111,1 млрд грн. З урахуванням курсу гривні за 

відповідні роки ця сума становила близько 14,8 млрд дол. США (8,9 % від 

ВВП у 2012 році). Зазначені кошти були спрямовані на удосконалення в 

регіонах спортивної, дорожньо-транспортної, комунальної інфраструктури, 

модернізацію міжнародних аеропортів, залізничних колій, вокзалів, 

будівництво та реконструкцію готелів, оновлення парку міських автобусів і 

тролейбусів тощо. Проте у 2008–2012 рр. всі ці масштабні державні 

інвестиції в інфраструктуру не дали поштовху приватному інвестуванню 

економіки, прискоренню її зростання та не відвернули рецесію 2013 р.  

Пропозиція четверта – створити вільну від бюрократії та корупції 

економіку зі сприятливими умовами для розвитку бізнесу (чесним 

правосуддям, низькими податками, гарантіями інвесторам). Україна також 

уже має невеликий досвід реалізації цієї ідеї. Зокрема, в 2014–2015 рр. 

український уряд зменшив кількість податків, масштаб перерозподілу 

фінансових ресурсів через Держбюджет, скоротив обсяг процедур, часу та 

грошових витрат необхідних для започаткування та реєстрації нового 

бізнесу. Згідно з експертними оцінками А. Ілларіонова у 2014–2015 рр. 

сукупний позитивний ефект урядових реформ мав би становити близько 4–
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7 % від ВВП [320]. Проте, в 2016–2017 рр. очікуване прискорене зростання 

економіки не почалося.  

Як видно розглянуті пропозиції та прогнози щодо прискореного 
зростання вітчизняної економіки не виглядають достатньо переконливими 
зважаючи на вже існуючий досвід їх часткової реалізації в Україні у 
попередніх періодах. Крім того, варто звернути увагу на те, що перші три 
пропозиції знову ж таки спрямовані на стимулювання сукупного попиту. Це 
означає, що в Україні в разі їх реалізації модель економічної політики щодо 
розвитку внутрішнього ринку принципово не зміниться.  

На наш погляд, продовжити пошук відповіді на запитання: якою має 

бути державна політика щоб забезпечити перехід України до стійкого та 

прискореного економічного зростання варто з обґрунтування основної 

суспільної вимоги, що пред’являється до формування такої політики.  

У 2014–2015 рр. зменшення ринкової вартості основних виробничих 

ресурсів (праці, землі, капіталу) та доходів їхніх власників зумовило 

скорочення на внутрішньому ринку сукупного попиту до рівня 2005 р., тобто 

майже до 68 % порівняно з 1990 р. За цих обставин імпорт продукції почав 

наближатися до величини експортних доходів, які в 2014 р. становили 93,3% 

порівно з величиною імпорту, а в 2015 р. – 95,3% [269]. Завдяки цьому в був 

зупинений процес нарощування валового зовнішнього боргу, на 

обслуговування та повернення якого Україна в 2014 р. мала витратити 

59,29 млрд дол. США, в 2015 р. – 56,59, у 2016 р. – 51,20, а в 2017 р. – 

47,03 млрд дол. США [321].  

Як не парадоксально, але наведена позитивна економічна тенденція 

супроводжувалась подальшим збільшенням ризиків входження України до 

стану дефолту. Про це свідчать такі факти. Якщо в 2013 р., як уже 

зазначалося, валовий зовнішній борг становив 77,5 %, то у 2014–2015 рр., 

внаслідок девальвації гривні, він досяг 131,0 % від ВВП вираженого в 

доларовому еквіваленті.  
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Зазначене відносне зростання валового зовнішнього боргу автоматично 

спричинило збільшення витрат домогосподарств, підприємств, держави на 

його обслуговування та повернення. За своєю суттю ці витрати являли собою 

примусові заощадження, що мали здійснювати вітчизняні позичальники за 

рахунок скорочення закупівель споживчої та інвестиційної продукції на 

внутрішньому ринку. Проте українська вчена-економіст О. Москаленко 

довела, що в умовах політики «жорсткої економії» вітчизняна економіка не 

зможе в майбутньому інерційно перейти до інноваційного прискореного 

зростання [322, с. 33]. Додатково підтвердити цей висновок можна так. 

За оцінками експертів НБУ в 2018–2021 рр. щорічні виплати з 

погашення та обслуговування державного та квазідержавного боргу в 

іноземній валюті перевищуватимуть 7 млрд дол. США [323, с. 42]. Для їх 

здійснення темпи економічного зростання мають становити понад 6,0 % на 

рік. Якщо вони будуть меншими, то для обслуговування та сплати зовнішніх 

боргів учасники внутрішнього ринку будуть змушені скоротити споживчі та 

інвестиційні витрати або взяти нові позички від зовнішнього світу. Пояснити 

це можна так. Наприклад, у 2016 р. Україна погасила валовий зовнішній борг 

на 5,2 млрд дол. США. Ця сума становила близько 5,6 % від ВВП. Нагадаємо, 

що реальний ВВП збільшився лише на 2,4 % порівняно з попереднім роком. 

Це означало, що Україна могла повернути частину зовнішнього боргу лише 

за рахунок скорочення в економіці споживчих та інвестиційних витрат в 

обсязі 3,2 % від ВВП. Проте цього не сталося тому, що в 2016 р. Україна 

отримала від зовнішнього світу нові позички на суму 

3,35 млрд дол. США [324], що становило 3,6 % від ВВП.  

Розуміючи небезпеку нових запозичень, окремі експерти пропонують 

зменшити ризики негативного впливу зовнішніх боргів на зростання 

економіки шляхом досягнення домовленості з іноземними кредиторами про 

їх часткове чи повне списання. Проте досвід здійснення такої спроби в 

2015 р. виявився не зовсім вдалим, тому що замість списаних 3,6 

млрд дол. США уряд зобов’язався протягом 20 років віддавати кредиторам 
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15 %, або 40 % номінального приросту ВВП, якщо темпи його реального 

зростання перевищуватимуть, відповідно, 3 % і 4 %. У зазначений період такі 

виплати можуть сягнути 8,3 млрд дол. США за умови щорічного реального 

зростання ВВП на 4 % або 33 млрд дол. США у разі його зростання на 5 %. 

[325, с. 25]. Однак, якщо уявити, що в майбутньому, наприклад, зовнішній 

державний борг України буде списаний, то це не відкриє їй шлях до стійкого 

та прискореного економічного зростання. Пояснити це можна так.  

Безумовно, списання зовнішнього державного боргу може збільшити 

сукупний попит в економіці та випуск вітчизняної продукції, але тимчасово, 

до початку відновлення купівельної спроможності населення, наприклад, до 

рівня 2012–2013 рр. А далі на ринку події почнуть розгортатися згідно з 

сценарієм тих років. Споживчі переваги знову будуть масово надаватися 

імпортній продукції, що почне уповільнювати зростання вітчизняного 

виробництва до нульової відмітки та розширяти попит на іноземну валюту. 

За цих умов будь-які негативні зовнішні кон’юнктурні шоки зможуть 

призвести до її дефіциту в економіці та збільшити ризики девальвації гривні, 

інфляції, падіння купівельної спроможності населення та обсягів 

вітчизняного виробництва. Запобігти виникненню валютного дефіциту на 

внутрішньому ринку Україна зможе лише шляхом нових запозичень, які 

надаватимуться іноземними кредиторами на дедалі гірших умовах. Це 

призведе до зростання примусових заощаджень в економіці, що 

витрачатимуться на обслуговування та повернення боргів. Іншими словами, 

часткове чи повне списання зовнішнього державного боргу зможе лише 

тимчасово прискорити економічне зростання України, але не перетворить 

його у стійке в середньостроковій перспективі. 

З наведеного вище виходить, що основною суспільною вимогою, яка 

пред’являється до формування політики щодо прискорення економічного 

зростання України, є подвоєння темпів приросту економіки, тобто 

збільшення їх, як мінімум, до 6 % на рік. Досягти цього можливо лише 

шляхом підвищення ефективності вітчизняного виробництва за рахунок його 
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переорієнтації на випуск інноваційної та якіснішої продукції. Довести це 

можна так. 

Якщо в економіці буде досягнуто низького рівня інфляції та 

стабільного обмінного курсу гривні, то тенденція до зростання вартості 

обмежених виробничих ресурсів (праці, землі, капіталу) залишить лише одну 

можливість підприємцям отримувати додаткові прибутки – це модернізувати 

технології виробництва традиційної продукції з метою зменшення витрат на 

її виготовлення. Після цього економічне зростання України може відбуватися 

в межах трьох нових сценаріїв. Для їх опису зробимо припущення, що в 

національному господарстві за рахунок технологічної модернізації вдалося 

зекономити 1% виробничих ресурсів. У випадку, якщо вони будуть 

використані для збільшення: 

– експорту сировини (тобто продукції з низькою доданою вартістю), то 

приріст економіки відбудеться в межах: ∆Q < 1 % (∆Q – приріст виробництва 

товарної продукції в економіці);  

– випуску кінцевої традиційної продукції, то приріст економіки буде 

становити: ∆Q = 1 %;  

– випуску інноваційної та якіснішої продукції, що завдяки унікальним 

чи кращим властивостям набуде високої ціни і безперешкодно 

продаватиметься на внутрішніх і зовнішніх ринках, то приріст економіки 

досягне: ∆Q > 1 %, тобто вона перейде до прискореного зростання. Довести 

це можна так. У 2015 р. в Україні частка ресурсів становила близько 60 % у 

структурі випуску товарів і послуг, у той час як у розвинених країнах світу – 

47–49 %. Водночас частка кінцевої продукції становила 46 % у структурі 

випуску вітчизняних товарів і послуг, тоді як в розвинених країнах світу – 

53–55 % [326, c. 219, 292]. Ці дані дають змогу виявити, що з одиниці 

проміжної продукції в Україні виробляється 0,76 одиниці кінцевої продукції 

в складі ВВП, а в розвинених країнах – 1,12. Це означає, що в них, завдяки 

випуску більш дорогої продукції з кращими споживчими властивостями, 

товарне виробництво майже в 1,5 рази ефективніше порівняно з вітчизняним.  
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З наведеного випливає, що за третього сценарію подій вітчизняне 

виробництво вийде на найвищий рівень ефективності за якого економіка 

набуде прискорених темпів зростання. Наприклад, якщо Україна за рахунок 

технологічної модернізації почне щорічно скорочувати виробниче споживання 

сировинних ресурсів на 2% та одночасно нарощувати обсяги їх випуску ще на 

2%, то поглиблене перероблення додаткової сировини в інноваційну та 

якіснішу продукцію забезпечить економічне зростання близько 6% на рік.  

Виявлення того, що подвоєння темпів економічного зростання є 
основною вимогою до державної політики підвищення ефективності 
виробництва дає змогу перейти до визначення її завдань. На наш погляд, 
основним серед них має стати формування на внутрішньому ринку 
сприятливої структурної циклічної кон’юнктури щодо випуску інноваційної 
та якіснішої продукції. Поява такої кон’юнктури означає, що споживачі 
будуть мати можливість постійно збільшувати свої витрати на закупівлю 
більш дорогих нових видів продукції, а підприємці, під тиском конкуренції 
та заохочень з боку держави, будуть готові розширювати її виробництво.  

В Україні ознаками формування сприятливої структурної циклічної 

кон’юнктури щодо розширення випуску нової продукції можуть слугувати 

факти про суттєвий поступ у вирішенні таких проблем: як низька купівельна 

спроможність населення, незадовільний рівень нецінової конкуренції на 

внутрішньому ринку та відсутність у підприємців довготривалих стимулів 

щодо інвестування у випуск нової продукції. Логіку вибору зазначених 

проблем можна пояснити так. 

Проблема перша. Перехід на нові технології будь-якої економіки стає 

виправданим, якщо виробники традиційної продукції не мають змоги 

вигравати на ринку цінову конкуренцію за рахунок менших витрат на 

закупівлю виробничих ресурсів. В Україні окремі серед них (конструкційні 

матеріали, продовольча сировина, енергоресурси), які частково 

експортуються чи імпортуються, продаються на внутрішньому ринку 

фактично за світовими цінами. Єдиний ресурс, який в Україні продається 

виключно за особливою внутрішньою ціною, це робоча сила. Наприклад, за 



 382 

даними Євростату в 2016 р. у ЄС-28 середня погодинна вартість робочої сили 

становила 25,40 євро. Найбільшою вона була в Норвегії – 50,2 та Данії – 

42,0 євро, а найменшою в Румунії – 5,5 та Болгарії – 4,4 євро [327]. За 

нашими підрахунками в 2016 р. в Україні середня погодинна вартість робочої 

сили становила 1,4 євро, у 2013 р. – вона дорівнювала 2,8 євро.  

Наднизька вартість робочої в Україні дає змогу бізнесу скорочувати 

витрати виробництва та отримувати надприбутки без використання новітніх 

заощадливих технологій і зміни структури випуску товарів і послуг на 

користь інноваційних та якісніших. Крім того, відсутність мотивів щодо 

виробництва останніх також пояснюється низькою купівельною 

спроможністю населення, яке свої витрати спрямовує переважно на 

задоволення першочергових життєвих потреб, пов’язаних з придбанням 

продовольчих товарів та оплатою комунальних послуг. Частки цих витрат у 

загальній їх структурі суттєво збільшилася під час економічної кризи 2014–

2015 рр., зменшивши можливості споживачів закуповувати нові види 

продукції та стимулювати їх масове вітчизняне виробництво.  

Оцінити рівень зменшення можливостей споживачів закуповувати нові 

види продукції можна так. У 2015 р. реальні наявні доходи населення 

скоротилися на 31,2 % порівняно з 2013 р. Унаслідок цього структура 

споживчих витрат змінилася. Якщо в 2013 р. в середньому за місяць одне 

домогосподарство спрямовувало на закупівлю продовольчих товарів та оплату 

житла і комунальних послуг 58,1 % сукупних витрат, то в 2015 р. – вже 63,6 %. 

Ці факти наочно засвідчують, що структура споживчих витрат погіршилась, 

тому що серед них зменшилася на 5,5 % частка тих, які можна було б 

спрямувати на закупівлю інших видів продукції, у тому числі інноваційних. 

Проблема друга. Якщо припустити, що в Україні вартість робочої сили 

почне прискорено зростати і спричинить технологічну модернізацію 

виробництва, то це не означає, що воно автоматично перейде до масового 

випуску інноваційної та якіснішої продукції. Для цього на внутрішньому 

ринку має зростати не лише споживчий попит, а й нецінова конкуренція. Як 
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відомо, вона являє собою спосіб змагання за покупців, який заохочує їх 

купувати продукцію з врахуванням не лише рівня цін, а й її споживчих 

властивостей, надійності, термінів післяпродажного гарантійного 

обслуговування тощо. Рівень нецінової конкуренції збільшується лише за 

умови, коли товаровиробники не мають змоги отримувати наддоходи від 

продажу традиційної продукції за рахунок уведення в оману покупців або 

ненадання їм повної інформації про реальні споживчі властивості товарів. 

Тільки за цих обставин у бізнесу виникають мотиви інвестувати у випуск 

нових продуктів. 

Проблема третя. Створити стійкі та довготривалі стимули для бізнесу 

щодо інвестування у випуск нової продукції держава не зможе, не ставши 

активним партнером, який має наміри підтримувати підприємців-новаторів 

незалежно від зміни політичної кон’юнктури у країні. Розпочати державно-

приватне партнерство з питань збільшення випуску нової продукції варто з 

розробки середньо- та довгострокових державних пріоритетів розвитку 

структури виробництва, які мають стати складовою частиною політики 

прискорення економічного зростання. 

Визначення переліку проблем, поступ у вирішенні яких приведе до 

виникнення в економіці України сприятливої структурної циклічної 

кон’юнктури щодо розширення випуску нових видів продукції, дає змогу 

розпочати пошук пріоритетних напрямів, можливих засобів, підходів до 

розроблення та оцінювання державної економічної політики. Однак варто 

зазначити, що вона може включати й інші шляхи поєднання зусиль держави, 

бізнесу та суспільства щодо нарощування виробництва нової продукції [328]. 

При цьому економісти не можуть довести, що якийсь один із них є кращим 

порівняно з іншим. З цього випливає, що економічну політику, яка сьогодні 

реалізується в Україні, також варто розглядати як один із варіантів набору 

державних заходів, які можливо згодом створять умови для формування 

сприятливої кон’юнктури щодо розширення випуску нової продукції в 

економіці та підвищення її ефективності.  
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Для того щоб зрозуміти яким шляхом уряд України має намір 

підвищити ефективність економіки варто звернутися до Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України, яка була затверджена його 

постановою від 29 вересня 2019 р. № 849. У цьому документі задекларовано, 

що економічне зростання України є однією з найважливіших цілей 

державної економічної політики. Для його прискорення передбачені заходи, 

спрямовані на надання власникам земельних ділянок права вільно ними 

розпоряджатися, створення нових робочих місць, залучення прямих 

іноземних інвестицій, розвиток інфраструктури (ремонт і будівництво 

автомобільних та залізничних доріг, морських портів, аеропортів), захист 

інтелектуальної власності, підвищення рівня безпечності споживчої 

продукції, зменшення зловживань з боку монополістів, покращення умов 

для експорту української продукції [329].  

Проблеми, які уряд має намір вирішувати для прискорення 

економічного зростання, певним чином перегукуються з тими, що були 

описані в попередніх підрозділах дисертації. За цих обставин видається 

доцільним запропонувати не лише дещо інший від урядового варіант 

можливих пріоритетів економічної політики [330, с. 344–351] (додаток В), а 

й здійснити наукове обґрунтування набору критеріїв, говорячи образно, 

«економічних маркерів» [265, с. 105–110], які економісти зможуть 

використати для підтвердження того, що в Україні формується сприятлива 

кон’юнктура щодо розширення випуску інноваційної та якіснішої продукції. 

Спробуємо коротко описати зазначені пріоритети політики та економічні 

маркери її успішної реалізації.  

1). В українській економіці проблема низької купівельної 

спроможності населення може бути вирішена за допомогою заходів 

державної політики, що забезпечать перерозподіл доходів бізнесу на користь 

домогосподарств. Для цього доцільно використати набір інструментів, які 

звузять можливості недоброчесної частини підприємницьких структур 

ухилятися від сплати податків. Наприклад, скорочення тіньового сектора 
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економіки [331, с. 86], прогресивне оподаткування підприємницьких 

наддоходів, унеможливлення їх виведення без оподаткування в інші країни 

(офшорні зони), припинення на митниці зловживань (заниження вартості 

імпорту, контрабанди, котра за оцінками експертів сягає близько 10 млрд дол. 

США на рік [332]) та діяльності конвертаційних центрів тощо. Водночас для 

перерозподілу на користь домогосподарств власних доходів держава має 

поетапно зменшувати квазіфіскальні субсидії для державного сектора 

економіки та відновити практику відшкодування населенню інфляційних 

втрат шляхом індексації його доходів. Крім того, органам державної влади 

варто і надалі підвищувати соціальні стандарти, збільшуючи мінімальні 

розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної 

допомоги, інших видів виплат, які забезпечують рівень життя не нижчий від 

прожиткового мінімуму. Причому при визначенні останнього варто 

орієнтуватися на постсоціалістичні країни, які є членами ЄС.  

Разом з тим, державні органи не зможуть гармонійно перерозподілити 

доходи між населенням і бізнесом, якщо в цей процес будуть активно 

втручатися чиновники, котрі ставлять за мету власне збагачення за рахунок 

корупційних дій. В Україні кошти, що вимивались з економіки за допомогою 

корупційних схем, Національним антикорупційним бюро України оцінені в 

сумі 85 млрд грн [333]. Цей обсяг коштів у рази перевищував ті, що іноземні 

інвестори вклали в українську економіку після 2016 р. Такий масштабний 

перерозподіл грошових потоків могли зробити лише люди, які перебували у 

вищих ешелонах державної влади. Разом із тим у 2014–2019 рр. судовий 

розгляд справ проти них не здійснювався. Це означає, що в Україні заходи 

держави по боротьбі з корупцією успішно блокуються окремими впливовими 

політиками.  

В Україні маркером поступального вирішення проблеми низької 

купівельної спроможності населення може слугувати факт зменшення 

розриву (диференціації) у матеріальних статках різних його верств. У 

міжнародній практиці така відмінність часто оцінюється шляхом порівняння 
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доходів 10 % найбільш і найменш забезпечених груп населення (децильний 

коефіцієнт). В Україні через «тінізацію» доходів як підприємців, так і 

найманих працівників децильний коефіцієнт розрахувати складно. 

Ігнорування цих обставин призводить до того, що за офіційними даними, які 

базуються на децильних коефіцієнтах чи індексах Джині, Україна виглядає 

країною з високою економічною рівністю близькою до Швеції, Фінляндії чи 

Німеччини. Проте за оцінками науковців уже в 2008 р. доходи (в тому числі 

«тіньові») 10 % найзабезпечених українських громадян перевищили доходи 

10% найменш забезпечених майже в 15 разів [334, с. 172] і ця різниця 

постійно продовжувала зростати дотепер [335, c. 260]. На наш погляд, за цим 

показником Україна тяжіє до Чилі, де він становить 26,5 раза, Мексики – 

25,1. Водночас у постсоціалістичних країнах, котрі набули членства в ЄС, 

такі доходи різняться, наприклад, в Чехії в 5,4 раза, Словаччині – 5,7 , 

Угорщині, Польщі – 7,3 , Естонії –9,6 раза [336, с. 55]. 

2). В Україні рівень нецінової конкуренції на внутрішньому ринку не 

зможе суттєво зрости, якщо виробники традиційної продукції матимуть певні 

конкурентні переваги щодо її збуту та отримуватимуть додаткові доходи 

порівняно з виробниками нових та якісніших товарів і послуг. Про масштаб 

таких переваг свідчать окремі експертні оцінки. Згідно з ними в Україні, 

наприклад, 40 % вітчизняного вершкового масла, 50 % вітчизняних твердих 

сирів є фальсифікатами, які містять жири немолочного походження [337]. 

Проте всі вони продаються не як імітаційні, а як натуральні продукти, 

маркування яких не відповідає реальному складу інгредієнтів. Держава має 

суттєво обмежити подібні переваги на внутрішньому ринку. Для цього 

доцільно переорієнтувати систему держаних закупівель на придбання 

найнижчих за ціною, але найбільш якісних товарів і послуг, а систему 

державної допомоги – на підтримку тільки тих підприємств, які мають 

наміри вивести на ринок зразки виключно інноваційної та якіснішої 

продукції, митну службу – на захист внутрішніх ринків від імпорту 

низькоякісної дешевої продукції, що не відповідає вимогам вітчизняного 
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законодавства у сфері технічного регулювання, гармонізованого із 

законодавством ЄС. Крім того, в  економіці варто створити систему 

податкових стимулів щодо здійснення науково-технічної та інноваційної 

діяльності, в практику господарської діяльності запровадити порівняльну 

рекламу, що дає інформацію про властивості певної продукції порівняно з 

конкурентними аналогами та суттєво розширити в межах системи ринкового 

нагляду контроль за рівнем безпечності продукції, що перебуває в обігу.  

В Україні маркером поступального зростання рівня нецінової 

конкуренції в економіці може слугувати факт перетворення поодиноких 

випадків збільшення доходів підприємств за рахунок виробництва та 

експорту нових зразків продукції в масову практику господарювання, що 

зумовить зростання обсягів виробництва на одиницю перероблених 

природних ресурсів.  

Яскравим прикладом збільшення доходів підприємств за рахунок 

виробництва та експорту нових зразків продукції може слугувати досвід 

роботи науково-виробничого центру «Борщагівський хіміко-фармацевтичний 

завод» (БХФЗ). За підсумками 2016 р. він отримав чистий прибуток в розмірі 

118,7 млн грн, який у 2 раза перевищував показник попереднього року. 

Частка експорту досягла 10,2 % в загальному доході. Після закриття ринку 

Росії БХФЗ розширив поставки продукції до Латвії, Литви, Боснії, Сербії, 

США, В’єтнаму, Грузії та країн СНД. У 2016 р. на ринок було виведено 6 

нових препаратів. У 2017 р. на стадії розробки знаходилось ще 25 лікарських 

засобів, що потребувало збільшення інвестицій у розвиток виробництва до 

140 млн грн [338]. 

3). На наш погляд, формування довготривалих стимулів для бізнесу 

щодо інвестування у виробництво нової продукції варто розпочати за 

допомогою середньо- та довгострокових державних проектів з випуску 

певних нових видів товарів і послуг. Проекти варто сконцентрувати за 

такими пріоритетними напрямами.  
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Напрям перший – імпортозаміщення. Процес імпортозаміщення 

доцільно поширити лише на найбільші ринки імпортної продукції, яку 

можуть виробляти вітчизняні підприємства і на закупівлю якої витрачаються 

великі обсяги іноземної валюти. Докладне вивчення цих ринків дає змогу 

дійти висновку, що імпортозаміщення доцільно розпочати з розширення 

випуску якісно кращих зразків легкових автомобілів, міських автобусів, 

трамваїв, тролейбусів, верстатів та обладнання, електропобутових приладів, 

електроінструментів, будівельних матеріалів, фармацевтичних та полімерних 

виробів, одягу та взуття. 

Напрям другий – розширення асортименту та обсягу  випуску товарів і 

послуг за рахунок глибшого перероблення наявних запасів природних 

ресурсів. Напевно найбільшим національним проектом у цьому напрямі 

могла би стати програма поглиблення переробки пшениці та соєвих бобів у 

борошно, білкові продукти, глютен, цукрові сиропи, амінокислоти та 

органічні кислоти[339], а також розвитку тваринництва, птахівництва, в 

межах якої частина фуражного зерна спрямовувалася б на переробку в корми, 

для виробництва в подальшому більших обсягів м’ясних і молочних 

продуктів, яєць. Не менш важливими національними проектами могли б 

стати програми енерго- і тепло збереження та переробки побутових відходів 

у комунальному господарстві, скорочення витрат пального у сфері 

транспортних послуг, споживання природного газу в промисловості.  

Напрям третій – збільшення випуску високотехнологічної продукції з 

інноваційними властивостями. Такими проектами в Україні могли б стати: 

виробництво військової техніки, високоточної зброї, легкових 

електромобілів, пасажирських і транспортних літаків, космічних ракет 

багаторазового використання, програмного забезпечення. 

В Україні маркером поступального формування довготривалих стимулів 

для бізнесу щодо інвестування у виробництво нової продукції може 

слугувати факт урівноваження на внутрішньому ринку динаміки споживання 

з виробництвом вітчизняних товарів і послуг. 
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Наведені три економічні маркери дають змогу оцінити процес 

формування на внутрішньому ринку України сприятливої структурної 

циклічної кон’юнктури щодо розширення випуску інноваційної та якіснішої 

продукції та переходу економіки до прискореного зростання під дією 

державної політики. Для прикладного використання зазначені маркери були 

доповнені похідними показниками, що дало змогу створити матрицю 

результатів політики прискорення економічного зростання України 

(додаток Г) [265, с. 347–349]. Апробація підтвердила, що матрицю можна 

використовувати не лише для оцінки результатів політики, а й визначення 

орієнтирів її корекції в бажаному для суспільства напрямі.  

Коротко підсумовуючи можна дійти таких висновків. Проведені 

дослідження дали змогу виявити, що першопричиною відновлення 

економічного зростання України після кризи 2014–2015 рр. було знецінення 

під впливом інфляції основних факторів виробництва: праці, землі, капіталу. 

У 2016 р. підприємці, зменшивши витрати на їх закупівлю, отримали 

додаткові доходи та використали їх для погашення збитків попередніх 

періодів, реалізації інвестиційних проектів і підвищення заробітної плати. 

Після відновлення економічного зростання перед урядом постала проблема 

подвоєння його темпів з метою накопичення необхідних фінансових ресурсів 

для повернення зовнішніх боргів України та зменшення ризиків її дефолту.  

Досягти цього можливо лише шляхом підвищення ефективності 

вітчизняного виробництва за рахунок його переорієнтації на випуск 

інноваційної та якіснішої продукції. Однак, як свідчать результати цього та 

інших досліджень [340, с. 19], така структурна переорієнтація економіки 

стримується наявністю високого рівня невизначеності споживачів щодо 

доцільності розширення витрат на придбання нової більш дорогої продукції 

та виробників щодо доцільності її виведення на ринок.  

В Україні зменшити рівень невизначеності споживачів і підприємців 

щодо розширення обсягів купівлі-продажу нових видів товарів і послуг 

можна за допомогою державної політики, спрямованої на вдосконалення 
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ринкових інститутів, які регулюють соціальні обмеження факторної 

мобільності та створюють умови для формування в економіці сприятливої 

структурної циклічної кон’юнктури щодо випуску інноваційної й якіснішої 

продукції. Інституційні реформи, що були здійснені в Україні в 2014–

2019 рр. виявилися недостатніми, щоб перетворити зростання економіки в 

стійке і прискорене та започаткувати в ній новий цикл зростання, під час 

якого вона вийде на довгострокову траєкторію розвитку, що була 

сформована в 1997–2013 рр.  

Висновки до розділу 5 

У розділі розкрито прогнозні можливості прикладної моделі 

інституційно обумовленого циклу економічного зростання. За підсумками 

дослідження отримані такі наукові результати: 

Встановлено, що державне регулювання інституційно обумовлених 

циклів зростання має бути проциклічним й ексклюзивним (особливим) для 

кожної країни та зменшувати соціальні обмеження факторної мобільності в 

економіці й відкривати шлях для її прискореного зростання. 

В Україні проблема започаткування нового циклу економічного 

зростання суттєво загострилася в 2012–2013 рр., коли темпи приросту 

економіки наблизились до нуля. Проте в цей період органи державної влади 

були неготові розпочати масштабні реформи, щоб змінити започатковану в 

2005 р. модель державної політики щодо стимулювання економічного 

зростання. Її заходи давали змогу домогосподарствам, бізнесу та органам 

державної влади додатково збільшувати свої доходи за рахунок запозичень 

на міжнародних фінансових ринках. Зростання споживчих та інвестиційних 

витрат цих учасників внутрішнього ринку мало б збільшити сукупний попит 

та забезпечити пропорційний приріст вітчизняного виробництва. 

Політику одночасного нарощування доходів населення та інвестицій у 

сектор товарного виробництва можна реалізувати лише у відкритій економіці. 

Важливим кроком на шляху її створення був вступ України до Світової 

організації торгівлі в травні 2008 р. Проте ні розширення доступу учасників 
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внутрішнього ринку до іноземних кредитних ресурсів, ні переваги відкритої 

економіки не стали чинниками підвищення темпів зростання української 

економіки. Основною причиною цього було те, що утворений за рахунок 

запозичень надлишковий попит на внутрішньому ринку вітчизняні 

підприємці почали задовольняти шляхом прискореного нарощування не 

додаткових обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, а її імпорту. 

Розрахунки свідчать, що в 2005–2013 рр. в Україну за рахунок іноземного 

кредитування було залучено 111,43 млрд дол. США. Ці позики створили 

потенційні можливості для прискореного зростання споживчого й 

інвестиційного попиту та розширення вітчизняного виробництва. Проте 

нові можливості не були реалізовані, тому що кожний запозичений 

1 дол. США, котрий надходив в економіку і збільшував у ній сукупний 

попит, стимулював приріст вітчизняного виробництва на 0,4 дол. США, а 

імпорту товарів і послуг на 0,6 дол. США.  

Тип економічного зростання країни, що починає переважно залежати 
не від виробництва товарів і послуг, а їх імпорту не може продовжуватися 
тривалий час. Уже в 2013 р. в Україні економічне зростання зупинилося. 
Проте органи державної влади вже не мали достатніх ресурсів для 
підтримання навіть нульових темпів зростання економіки. Однією з причин 
цієї ситуації було збільшення зовнішнього боргу України до 

142,08 млрд дол. США, що становило 77,5 % порівняно з ВВП. Виплати на 
його обслуговування та повернення досягли 65,85 млрд дол. США, тобто 
майже 80 % валютних надходжень від експорту. За цих обставин Україна 
впритул наблизилася до дефолту і здатна була обслуговувати власні борги 
лише за рахунок нових запозичень на міжнародних фінансових ринках.  

Негативні наслідки державної політики 2005–2013 рр. щодо 

прискорення економічного зростання пояснюються її неспроможністю 

стимулювати структурні зміни в виробництві продукції на користь нових її 

видів. Причиною цього були недосконалі ринкові інститути. З одного боку, 

їхні норми давали підприємцям змогу перерозподіляти факторні доходи на 

власну користь шляхом підтримання заниженого рівня оплати праці 
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найманих працівників. З іншого – робили інвестиційну діяльність щодо 

випуску нової продукції занадто ризикованою через неспроможність 

унеможливити випадки порушення прав власності інвесторів на активи та 

малоприбутковою порівняно з діяльністю підприємців, які примножували 

свої доходи за рахунок створення корупційних схем у сферах сплати податків 

і митних платежів, державних закупівель та державної допомоги, переходу в 

тіньовий сектор економіки, прихованого погіршення властивостей продукції.  

Перерозподільча та опортуністична активність значної частини бізнесу 

перетворилися на чинники, що збільшували невизначеність очікувань 

споживачів щодо можливості розширення витрат на придбання нової 

дорожчої продукції та підприємців щодо доцільності її виведення на ринок. 

Унаслідок цього працівники почали масово мігрувати в інші країни, а 

частина підприємців вивела свої активи за кордон або спрямувала на 

здійснення надмірних споживчих витрат, пов’язаних із придбанням дорогої 

нерухомості (у тому числі закордонної) та предметів розкоші, що призвело 

до зупинки процесу технологічного оновлення економіки. 

Спираючись на незадовільний досвід стимулювання економічної 

динаміки 2005–2013 рр. можна дійти висновку, що на сучасному етапі в 

Україні прискорене зростання економіки в межах нового інституційно 

обумовленого циклу може розпочатися за умови зміни концептуальних засад 

державної політики. При їх розроблені доцільно врахувати три вихідні 

положення:  

 – в Україні неможливо досягти тривалого прискореного економічного 

зростання виключно шляхом збільшення випуску традиційної продукції за 

рахунок додаткового виробничого споживання матеріальних ресурсів. Це 

зумовлено тим, що вітчизняні товаровиробники не зможуть навіть у 

середньостроковій перспективі щороку збільшувати, наприклад, на 6% 

виробництво та експорт металопродукції чи зерна. З цього виходить, що 

Україна має єдиний шлях прискорення зростання – підвищення ефективності 

виробництва за рахунок додаткового випуску нових видів продукції; 
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 – державне стимулювання інвестицій у фізичний капітал не зможе 

вирішити проблему підвищення ефективності вітчизняної економіки, тому що 

воно не усуває наявні в ній природні, технічні та соціальні обмеження 

факторної мобільності. Для їх зменшення держава має активізувати певний 

набір нематеріальних ресурсів, серед яких ключову роль відіграє наявний в 

економіці інституційний капітал;  

– в Україні збільшити інституційний капітал можна лише в один спосіб 

– направити додаткові інтелектуальні та фінансові ресурси суспільства на 

швидке вдосконалення ринкових інститутів. Згодом їх оновлені норми 

відкриють шлях економічним агентам для використання соціального та 

людського капіталу, а вони будуть здатні створити нові можливості для 

бізнесу щодо накопичення інформаційного, правового та організаційного 

капіталу.  

Спираючись на наведені положення можна стверджувати, що в Україні 

політику стимулювання сукупного попиту, яка була сформована впродовж 

2005–2013 рр., доцільно замінити політикою, спрямованою на розширення 

пропозиції вітчизняної продукції, збільшення ефективності її виробництва за 

рахунок виводу на ринок нових видів товарів і послуг. Така модель політики 

передбачає, що заходи держави зі зменшення витрат на виготовлення 

одиниці товарної продукції мають доповнюватися тими, що дають змогу 

збільшити ефективність товарного виробництва за рахунок виводу на ринок 

нових видів продукції. В Україні окремі умови для реалізації такої політики 

уже сформовані. Зокрема, в 2014–2015 рр. під впливом економічної кризи в 

економіці витрати на виготовлення одиниці товарної продукції суттєво 

скоротилися внаслідок відносного зменшення ринкової вартості основних 

факторів виробництва.  

Проте скорочення виробничих витрат є важливою, але недостатньою 

умовою для початку масштабних змін в структурі виробництва на користь 

нових видів продукції. Для вирішення цієї проблеми заходи державної 

політики доцільно сконцентрувати навколо завдань вдосконалення ринкових 
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інститутів, які мають зменшити соціальні обмеження факторної мобільності 

та створити умови для виникнення в економіці сприятливої структурної 

циклічної кон’юнктури щодо розширення виробництва товарів і послуг з 

інноваційними та якіснішими властивостями. Ознаками її формування 

можуть слугувати суттєві позитивні зрушення у вирішенні таких питань: 

низька купівельна спроможність населення, незадовільний рівень нецінової 

конкуренції на внутрішньому ринку та відсутність у підприємців 

довготривалих стимулів щодо інвестування у випуск нової продукції.  

На прикладі економіки України підтверджено, що прикладна модель 

інституційно обумовленого циклу зростання спроможна виконувати прогнозну 

функцію та слугувати інструментом розроблення заходів державної політики. 

Запропоновано ці можливості моделі розглядати як додаткове свідчення 

правильності гіпотези про існування інституційно обумовлених циклів 

економічного зростання країн.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації запропоновано нове вирішення важливої наукової 

проблеми – теоретичне обґрунтування інституційної обумовленості 

циклічності економічного зростання країн та основних засад державного 

регулювання їхньої економічної динаміки. Це дало можливість 

сформулювати низку узагальнень та висновків, які відображають результати 

дослідження відповідно до визначених мети і завдань. 

1. Результати дослідження історії науки про економічні цикли свідчать, 

що вона розвивалася на основі продовження та доповнення ідей 

попередників, поступового і послідовного нагромадження наукових 

досягнень. Кумулятивна модель розвитку знань зумовила появу в економістів 

єдиних дослідницьких методологічних підходів, які передбачають, що 

фундаментальність теорії економічних циклів полягає в пошуку 

першопричини коливань економічної активності та рушійних сил, які їх 

підсилюють. Різні напрями науки про цикли сформувалися внаслідок 

висунення та перевірки нових гіпотез про їх утворення. Зокрема, нова 

класична теорія економічних циклів у ролі чинників циклоутворення 

розглядає технологічний прогрес і зумовлену ним сукупну продуктивність 

праці та капіталу, зміни в якій можуть підсилювати зовнішньокон’юнктурні, 

фіскальні, монетарні, інвестиційно-технологічні, інформаційні, секторальні 

шоки. Водночас нова кейнсіанська теорія зараховує до таких чинників 

інвестиційні витрати та зумовлену ними граничну ефективність капіталу, 

зміни якої можуть підсилювати норма позичкового відсотка, коливання 

схильності населення до споживання («психологічний закон»), інституційні 

правила та неповна інформація. 

2. Сучасну теорію економічних циклів запропоновано доповнити 

методологічним положенням про те, що економічна активність в економіці 

стримується не лише природними обмеженнями, які можна зменшити за 

допомогою досягнень технологічного прогресу, чи технічними – які можна 

частково усунути шляхом нарощування інвестиційних витрат, а й 
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соціальними – які суспільство має змогу регулювати за допомогою 

інститутів. Таке доповнення, з одного боку, відкрило шлях до формування 

інституційного напряму досліджень у сучасній теорії економічних циклів, а з 

іншого – розширило її можливості для пояснення зібраних численних 

емпіричних спостережень про те, що в країнах, де існують великі соціальні 

обмеження для розвитку економічної активності, не виникають умови для 

формування циклів під впливом додаткових інвестиційних витрат або 

досягнень технологічного прогресу. 

3. В основу інституційного напряму досліджень економічних циклів 

покладено методологічне положення, що економіки функціонують в умовах 

нестабільної мобільності факторів виробництва (праці, землі, капіталу). Їх 

нове комбінування для випуску нових видів продукції стримується 

природними обмеженнями, які пов’язані з дією сил природи, та технічними – 

які виникають при організації виробництва. На основі застосування 

теоретичних здобутків ряду вчених у сфері дослідження сутності соціальних 

обмежень, а саме: Ф. Найта (концепції невизначеності та прибутку), 

Г. Саймона (концепції обмеженої раціональності), Р. Коуза (теорії 

трансакційних витрат) – надано теоретичні та емпіричні докази, що соціальні 

обмеження факторної мобільності пов’язані з невизначеними очікуваннями, 

які виникають в учасників ринку, коли вони через обмежені когнітивні 

здібності (обмежену раціональність) та брак інформації не можуть оцінити 

ризик втрати майбутніх доходів і результативність інвестиційних та 

споживчих витрат, пов’язаних з виробництвом і придбанням нової продукції.  

4. Поява невизначеності в очікуваннях учасників ринку стосовно 

майбутніх доходів та можливостей їх використання призводить до зростання 

витрат обміркування рішень. У випадку, коли витрати обміркування 

починають перевищувати можливі очікувані вигоди підприємців, 

раціональним стає рішення останніх про відмову від подолання природних і 

технічних обмежень мобільності факторів виробництва у процесі їх нового 

комбінування для випуску нових видів продукції. Внаслідок цього в 
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економіці витрати робочого часу на випуск одиниці нової продукції 

збільшуються до величини, яку неможливо компенсувати за рахунок 

доходів від її продажу.  

5. В економіках для зменшення природних і технічних обмежень 

факторної мобільності використовуються нематеріальні ресурси, які 

утворюють людський, соціальний, інформаційний і правовий, організаційний 

капітал та капітал організаційної культури, а соціальних обмежень – 

інституційний капітал. Регуляторні норми, що його утворюють, дають змогу 

учасникам ринку отримати інформацію про обмеження та стимули, здійснити 

достатньо точні передбачення стосовно майбутніх подій в економіці, оцінити 

пов’язані з ними ризики та прийняти раціональні рішення. Залежно від 

досконалості інституційних норм такі рішення можуть як підсилювати, так і 

послаблювати економічну активність учасників ринку.  

5. Рівень досконалості інститутів в економіці є змінною величиною, 

тому їх вплив на зростання економіки теж змінюється. Це положення 

підтверджено при перевірці основної гіпотези дисертації про те, що 

інститути чинять нелінійний вплив на поведінку учасників ринку, їхню 

економічну активність і спроможні спричиняти інституційно обумовлені 

цикли зростання. Результати модельного аналізу впливу інституційних змін 

на економічне зростання засвідчили, що інститути, регулюючи економічні 

очікування, періодично створюють в економіці умови для зростання 

факторної мобільності та виникнення сприятливої кон’юнктури стосовно 

купівлі-продажу нової продукції. Відтак до причинно-наслідкових чинників 

циклоутворення зараховано: інститути, економічні очікування, факторну 

мобільність та циклічну кон’юнктуру.  

7. Модельний аналіз чинників циклоутворення дав змогу розширити 

зміст окремих економічних понять. Зокрема, запропоновано застосовувати 

поняття: а) «мобільність факторів виробництва» для характеристики не лише 

можливостей різних видів ресурсів змінювати сферу свого застосування, а й 

швидкості утворення нових факторних комбінацій, яка визначає в економіці 
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рівень витрат робочого часу щодо виведення на ринок нової продукції; б) 

«кон’юнктура» – для характеристики не лише умов, подій, обставин на ринку, а 

й пріоритетів вибору покупців і продавців щодо обсягу та структури 

товарообмінних операцій; в) «нематеріальні ресурси економічного 

зростання» – для узагальнення тих видів нематеріальних ресурсів, які 

економічні агенти можуть капіталізувати та використати для зменшення в 

економіці рівня природних, технічних і соціальних обмежень факторної 

мобільності; в) «ринок» – для означення не лише певного простору, де 

взаємодіють попит, пропозиція та утворюються ціни, а й системи інститутів, 

які, змінюючи очікування підприємців і споживачів щодо майбутніх доходів і 

витрат, впливають на формування структури попиту та пропозиції. 

8. Понятійний апарат, методологія та методика аналізу процесу 

циклоутворення становили основу для розроблення алгоритму дослідження 

реальних інституційно обумовлених циклів зростання у формі прикладної 

моделі. Результати її апробації засвідчили, що в економіці України мав місце 

інституційно обумовлений цикл зростання. Він був започаткований 

реформами 1997–1999 рр., які покращили очікування підприємців і 

споживачів щодо майбутніх доходів і витрат. Перебіг циклу відбувався в 

такій послідовності: у 1997–1999 рр. він перебував у фазі I «депресія»; в 

2000–2004 рр. – у фазі II «прискорене зростання»; в 2005–2007 рр. – у фазі III 

«стабільне зростання»; в 2008–2012 рр. – у фазі IV «уповільнене зростання»; 

в 2013–2015 рр. – у фазі V «нульове зростання / рецесія». Під впливом 

інституційно обумовленого циклу економіка України набула власної 

довгострокової траєкторії зростання. 

9. У 2005–2013 рр. зміна фаз циклу відбулася внаслідок вичерпання 

потенціалу реформ і зменшення ефективності ринкових інститутів. Їхні 

норми, з одного боку, давали підприємцям змогу перерозподіляти факторні 

доходи на власну користь шляхом підтримання заниженого рівня оплати  

праці, а з іншого – перетворювали інвестиційну діяльність на занадто 

ризиковану через неспроможність унеможливити випадки порушення прав 
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власності інвесторів на активи та малоприбуткову порівняно з діяльністю 

власників бізнесу, які примножували свої доходи за рахунок створення 

корупційних схем у сферах сплати податків і митних платежів, державних 

закупівель та державної допомоги, прихованого погіршення властивостей 

продукції. Така перерозподільча та опортуністична активність на ринку 

змусила частину працівників стати трудовими мігрантами та спонукала 

частину підприємців вивести свої активи за кордон або спрямувати на 

здійснення надмірних споживчих витрат, пов’язаних із придбанням дорогої 

нерухомості та предметів розкоші. Внаслідок цього в 2005–2013 рр. ВВП 

України в середньому на рік втрачав близько 4,2 % потенційно можливого 

приросту, що становив втрати добробуту суспільства. 

10. У 2014–2015 рр. економіка Україна перебувала в стані системної 

кризи. Однак вихід з неї відбувся переважно завдяки не інституційним 

реформам, а зростанню цінової конкурентоспроможності вітчизняної 

продукції, спричиненої інфляційним знеціненням факторів виробництва 

(праці, землі, капіталу). У 2016 р. зменшення витрат на їх закупівлю дало 

підприємцям змогу отримати додаткові доходи, започаткувати інвестиційні 

проєкти та підвищити рівень заробітної плати. Проте цінові переваги, що 

набула вітчизняна продукція на ринках, були недостатньою умовою для 

початку прискореного зростання економіки в межах нового циклу. 

11. На сучасному етапі в Україні прискорене економічне зростання в 

межах нового інституційно обумовленого циклу може розпочатися за умови 

зменшення соціальних обмежень факторної мобільності, спричинених 

переважно активною поведінкою бізнесу щодо перерозподілу факторних 

доходів на власну користь. Для започаткування циклу в економіці доцільно 

здійснити інституційні реформи, спрямовані на вирішення трьох масштабних 

завдань, а саме: перерозподіл доходів бізнесу і держави на користь 

домогосподарств для збільшення їхнього попиту на інноваційну та якіснішу 

продукцію; підвищення рівня нецінової конкуренції між підприємцями; 
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створення для них тривалих стимулів щодо інвестування в оновлення 

випуску продукції. 

12. Гіпотеза про існування інституційно обумовлених циклів зростання 

дає змогу не лише аналізувати коливання економік у середньо- та 

довгостроковому вимірах, а й розширити науково-дослідні роботи за іншими 

напрямами. Перший з них може бути переважно прикладним і орієнтованим 

на подальшу перевірку гіпотези на прикладі інших, у тому числі розвинених, 

країн. Другий напрям досліджень може бути суто теоретичним і пов’язаним з 

новим синтезом сучасних монокаузальних теорій економічних циклів на 

основі методологічного положенням про існування природних, технічних і 

соціальних обмежень для розвитку економічної активності. Метою такого 

синтезу має стати формування в майбутньому єдиної теорії економічних 

циклів, яка буде спроможна пояснити різну дивергентну динаміку економік, 

у тому числі тих, що не входять до числа розвинених.  
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Додаток В 

 

Мета та завдання державної політики прискорення економічного 
зростання України  

Після відновлення в 2016 р. економічного зростання України органи 

державної влади постали перед проблемою його перетворення в стійке та 

прискорене. Її вирішення потребує розроблення державної політики, 

спрямованої на реформування інституційного устрою внутрішнього ринку з 

метою започаткування в економіці України нового циклу зростання 

виробництва. Для досягнення цієї мети її заходи мають зняти соціальні 

обмеження факторної мобільності, які впродовж останнього десятиліття 

унеможливлювали значні структурні зміни в сукупному попиті та сукупній 

пропозиції на користь інноваційної та якісно кращої продукції. 

Спрямованість такої політики можна подати у вигляді набору її завдань. 

1. Для прискорення структурних змін у сукупному попиті на 

внутрішньому ринку України державна політика має передбачати: 

– усунення перекосів у розподілі доходів учасників внутрішнього 

ринку на користь роботодавців – власників великих підприємств, органів 

державного управління та корумпованих державних чиновників;  

– зменшення ризиків щодо здійснення інвестиційної діяльності; 

– звуження можливостей для суб’єктів господарювання отримувати 

наддоходи без здійснення інвестиційної діяльності. 

2. Для адаптації структури виробництва до змін у споживчих перевагах 

учасників внутрішнього ринку державна політика має передбачати : 

– удосконалення процедури виводу на внутрішній ринок нових  

безпечніших видів вітчизняної продукції;  

– визначення стратегії стимулювання структурних змін у випуску 

вітчизняної продукції для внутрішнього ринку.  

Для виконання зазначених завдань варто використати такі заходи 

державної політики.  
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Завдання перше – усунення перекосів у розподілі доходів учасників 

внутрішнього ринку на користь роботодавців – власників великих 

підприємств, органів державного управління та корумпованих державних 

чиновників. Його виконання має зменшити рівень бідності та диференціації 

доходів різних верств населення. Для цього заходи державної політики варто 

спрямувати на:  

– звуження можливостей виведення коштів за кордон через офшорні 

компанії, контроль за витратами державних службовців і членів їхніх сімей, 

конфіскацію неоподаткованих доходів, походження яких не має пояснення; 

– поетапне підвищення рівня мінімальної заробітної плати та 

скорочення в бюджетній сфері розриву в посадових окладах до 10 мінімальних 

заробітних плат;  

– компенсацію соціально незахищеним верствам населення та 

працівникам бюджетної сфери інфляційних втрат, перегляд практики їх 

оцінювання шляхом запровадження більш точної методики розрахунку 

індексу споживчих цін.  

Завдання друге – зменшення ризиків щодо здійснення інвестиційної 

діяльності на внутрішньому ринку. Для його виконання заходи державної 

політики доцільно спрямувати на:  

– підвищення відповідальності заявника за подання державному 

реєстратору недостовірних документів з метою їх подальшого використання 

для рейдерського захоплення бізнесу та майна інших осіб; 

– запровадження законодавчих норм, котрі дадуть можливість 

позбавляти окремих нотаріусів права на здійснення нотаріальної діяльності 

на підставі порушень в сфері державної реєстрації бізнесу та майна;  

– збільшення державних гарантій щодо безперешкодного вводу та 

виводу іноземних інвестицій, неможливості примусового перегляду в 

судовому порядку інвестиційних договорів між вітчизняними й іноземними 

суб’єктами господарювання;  
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– розроблення проекту Закону України «Про податок на виведений 

капітал» з метою звільнення від оподаткування прибутку виробників 

споживчої та інвестиційної продукції, який використовується для 

реінвестування в виробництво або поповнення оборотних коштів 

підприємств. 

Завдання третє – звуження можливостей для суб’єктів 

господарювання неправомірно отримувати наддоходи. Його виконання 

передбачає запровадження кардинальних змін в інституті конкуренції на 

внутрішньому ринку, що унеможливили б отримання суб’єктами 

господарювання конкурентних переваг за рахунок нечесної підприємницької 

практики, ресурсів держави чи органів місцевого самоврядування. Для цього 

заходи державної політики доцільно спрямувати на таке.  

1. Реформи щодо усунення умов для здійснення нечесної 

підприємницької практики. Їх доцільно спрямувати на формування надійних 

інституційних бар’єрів, які зменшать можливості продавців (виробників):  

– уводити споживачів в оману й спонукати їх купувати товари і 

послуги шляхом надання неправдивої інформації про їхні реальні споживчі 

властивості, гарантійне обслуговування, умови оплати тощо; 

– отримувати неправомірні переваги щодо збуту власної продукції за 

рахунок високої ділової репутації інших суб’єктів господарювання, а саме: 

використання без їхньої згоди рекламних матеріалів, упаковки, копіювання 

зовнішнього вигляду виробу, імітування продукції, захищеної торговельною 

маркою або найменуванням, тощо. 

Першим кроком на цьому шляху може стати внесення змін до Законів 

України: 

«Про захист прав споживачів» – у частині, що регулює нечесну 

торговельну практику. Зокрема, доповнити її нормами, які підвищують 

відповідальність підприємців за надання неправдивої або неповної 
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інформації, що вводить споживача в оману і спонукає його купувати 

продукцію, придбати яку за інших обставин він би не погодився; 

«Про рекламу» – в частині,  що регулює загальні вимоги до рекламної 

діяльності, доповнивши їх положеннями, що дозволяють суб’єктам 

господарювання здійснювати порівняльну рекламу, яка може точніше 

орієнтувати покупців щодо придбання саме тієї продукції, що здатна 

максимально задовольнити їхні потреби;  

«Про захист від недобросовісної конкуренції» – в частині, що регулює 

загальні вимоги до рекламної діяльності, доповнивши її положеннями щодо 

використання порівняльної реклами, яка б не дискредитувала якість продукції, 

ділову репутацію, торговельні марки, фірмові найменування конкурентів. 

2. Реформи в системі державних закупівель. Їх доцільно спрямувати на 

розвиток нецінової конкуренції у сфері державних закупівель. Для цього у 

відповідні законодавчі акти України доцільно внести норми, що: 

– дають змогу визначати переможцями відкритих торгів учасників, які 

спроможні виробляти та надавати найбільш якісні товари і послуги за 

найнижчими ринковими цінами;  

– забезпечують реалізацію права на дієвий і неупереджений судовий 

захист операторів ринку державних закупівель від неправових рішень 

замовників щодо визначення переможців відкритих торгів або укладання чи 

виконання контрактів; 

3. Реформи в системі державної допомоги. Їх доцільно спрямувати на 

створення інституційних механізмів, які забезпечать на внутрішньому ринку 

запровадження та здійснення моніторингу всіх видів державної допомоги, 

створення та ведення реєстру відомостей про надавачів та отримувачів 

державної допомоги, її обсягів і форм, уведення практики щорічних звітів 

суб’єктів господарювання про надану державну допомогу, запровадження 

контролю за використанням державної допомоги, заборона будь-яких її форм, 
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якщо вони знижують або можуть знизити рівень конкуренції на внутрішніх 

товарних ринках або суперечать міжнародним зобов’язанням України.  

Завдання четверте – вдосконалення процедури виводу на внутрішній 

ринок нових видів безпечнішої вітчизняної продукції. Його виконання 

передбачає глибокі зміни в інституті виводу на ринок нової продукції. Для 

цього заходи державної політики доцільно спрямувати на створення 

податкових стимулів щодо здійснення науково-технічної та інноваційної 

діяльності за прикладом країн ЄС та реформування вітчизняної системи 

технічного регулювання. 

Для заохочення в економіці науково-технічної та інноваційної 

діяльності доцільно розробити концепцію та запровадити механізми 

податкового стимулювання: дослідної діяльності наукових установ і вищих 

навчальних закладів; діяльності новостворених та існуючих малих і середніх 

підприємств, венчурних інноваційних фондів, дослідно-конструкторських 

організацій і дослідних заводів, технологічних парків, банківських установ, 

які беруть участь в інноваційних проектах щодо трансферу передових 

технологій та створення нових видів продукції. 

Для реформування вітчизняної системи технічного регулювання заходи 

державної політики доцільно спрямувати у таких напрямах: 

1) приведення вітчизняних вимог щодо безпечності продукції до рівня 

країн – членів ЄС, а саме: 

– розроблення технічних регламентів, що визначають вимоги 

безпечності для непродовольчих товарів, відповідно до положень директив  

і регламентів ЄС, 

– запровадження вітчизняних стандартів, які були б ідентичними тим, 

що діють в країнах СОТ та ЄС,  

– встановлення чіткіших параметрів безпечності для продовольчих 

товарів і гігієнічних вимог щодо їх виробництва, включаючи адаптацію 

системи санітарних та фітосанітарних стандартів до законодавства ЄС, 
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– уточнення вимог безпечності з метою усунення можливості 

поширення на один вид продукції різних вимог, які містяться в численних 

регуляторних актах: технічних регламентах і стандартах, санітарних, 

ветеринарних і фітосанітарних нормах, правилах з охорони праці тощо, 

– встановлення регуляторних вимог до інформації про продовольчі  

товари, включаючи їх маркування; 

2) створення системи підтвердження відповідності продукції 

параметрам безпечності, що була б пропорційною рівню потенційних загроз,  

які несе ця продукція споживачам та навколишньому середовищу. Для 

створення такої системи доцільно:  

– завершити перехід від обов’язкової сертифікації до оцінки відповідності, 

– запровадити принцип добровільності стандартів, 

– за допомогою системи акредитації підвищити технічну компетентність 

органів із оцінки відповідності до рівня, за якого держави – торговельні 

партнери України будуть визнавати вітчизняні оцінки споживчих властивостей 

продукції; 

3) приведення механізму ринкового нагляду за обігом продукції до 

вимог країн – членів ЄС. Для запровадження такого механізму доцільно: 

– створити один або декілька контрольно-наглядових органів (з чітким 

розмежуванням об’єктів контролю) у сфері ринкового нагляду за 

виробництвом та обігом непродовольчих товарів,  

– перейти до практики контролю гігієни виробництва продовольчих 

товарів, 

– підвищити відповідальність бізнесу за виготовлення продукції, що не 

відповідає регуляторним вимогам безпечності та за надання неповної або 

недостовірної інформації щодо її споживчих властивостей. 

Завдання п’яте – визначення стратегії стимулювання структурних 

змін у випуску вітчизняної продукції. Його виконання має дати чіткі середньо-

 та довгострокові орієнтири стимулювання розвитку вітчизняного 
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виробництва. Для цього заходи державної політики доцільно спрямувати за 

такими напрямами. 

Напрям перший – імпортозаміщення. Процес імпортозаміщення на 

внутрішньому ринку України доцільно започаткувати у формі окремих 

національних проектів, які будуть спрямовані на розширення випуску якісно 

кращих зразків легкових автомобілів, міських автобусів, трамваїв, 

тролейбусів, верстатів та обладнання, електропобутових приладів, 

електроінструментів, будівельних матеріалів, фармацевтичних та полімерних 

виробів, одягу та взуття. 

Напрям другий – розширення асортименту та обсягу випуску товарів і 

послуг за рахунок глибшого перероблення наявних запасів природних 

ресурсів. Найбільшим національним проектом у цьому напрямі могла би 

стати програма поглиблення переробки пшениці та соєвих бобів у борошно, 

білкові продукти, глютен, цукрові сиропи, амінокислоти та органічні 

кислоти, а також розвитку тваринництва, птахівництва, в межах якої частина 

фуражного зерна спрямовувалася б на переробку в корми, для виробництва в 

подальшому більших обсягів м'ясних і молочних продуктів, яєць. Не менш 

важливими національними проектами могли б стати програми енерго- і 

теплозбереження та переробки побутових відходів у комунальному 

господарстві, скорочення витрат пального у сфері транспортних послуг, 

споживання природного газу в промисловості.  

Напрям третій  – збільшення випуску високотехнологічної продукції з 

інноваційними властивостями. Такими проектами в Україні могли б стати: 

виробництво військової техніки, високоточної зброї, легкових 

електромобілів, електробусів та батарей живлення до них, пасажирських і 

транспортних літаків, космічних ракет багаторазового використання, 

програмного забезпечення. 
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Додаток Г 

 

Матриця результатів державної політики прискорення 
економічного зростання України 

 

Завдання 1. Перерозподіл доходів бізнесу та держави на користь 
домогосподарств 

 
Напрями економічної політики  Показники реалізації напрямів економічної політики 

Прямі Опосередковані 
1. Для перерозподілу доходів 
власників бізнесу держава має 
використати набір інструментів, 
які звузять їхні можливості 
ухилятися від сплати податків, а 
саме: скорочення «тіньового» 
сектора економіки, прогресивне 
оподаткування підприємницьких 
наддоходів, унеможливлення їх 
виведення без оподаткування в 
інші країни (офшорні зони), 
припинення зловживань на 
митниці (заниження вартості 
імпорту, контрабанда) та 
діяльності конвертаційних 
центрів тощо. 
2. Для перерозподілу на користь 
домогосподарств власних доходів 
держава має поетапно 
зменшувати кфазіфіскальні 
субсидії для державного сектора 
економіки та відновити практику 
відшкодування населенню 
інфляційних втрат шляхом 
індексації його доходів. Крім 
того, органам державної влади 
варто і надалі підвищувати 
соціальні стандарти, збільшуючи 
мінімальні розміри оплати праці, 
доходів громадян, пенсійного 
забезпечення, соціальної 
допомоги інших видів соціальних 
виплат, які забезпечують рівень 
життя не нижчий від 
прожиткового мінімуму. 
3. Зниження рівня 
перерозподільчої корупційної 
активності в економіці.  

Зменшення рівня 
диференціації доходів 
(у т. ч. «тіньових») 

10 % найзабезпечених 
громадян та 10% 

найменш забезпечених 
з 15 до 8-10 разів. 

1. Зменшення рівня інфляції. 
2. Стабільний обмінний курс 
гривні (грн / дол. США). 

3. Скорочення «тіньового» 
сектора економіки. 
4. Зростання до рівня 
постсоціалістичних країни, які 
є членами ЄС: 

– середньої погодинної 
вартості робочої сили; 
– прожиткового мінімуму. 
5. Довготривала висока 
динаміка реальних наявних 
доходів населення.  

6. Скорочення у загальній 
структурі частки витрат 
пов’язаних з придбанням 
продовольчих товарів та 
оплатою комунальних послуг. 
7. Зростання у світовому 
рейтингу країн за індексом 
сприйняття корупції (СРІ). 
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Додаток Г (продовження) 

 

Завдання 2. Підвищення рівня нецінової конкуренції на 
внутрішньому ринку 

 
Напрями економічної політики  Показники реалізації напрямів економічної політики 

Прямі Опосередковані 
1. Систему державних закупівель 
переорієнтувати на придбання 
найнижчих за ціною але 
найбільш якісних товарів і 
послуг, а систему державної 
допомоги – на підтримку тільки 
тих підприємств, які мають 
наміри вивести на ринок зразки 
виключно інноваційної та 
якіснішої продукції, митну 
службу – на захист внутрішніх 
ринків від імпорту низькоякісної 
дешевої продукції, що не 
відповідає вимогам вітчизняного 
законодавства у сфері технічного 
регулювання гармонізованого з 
законодавством ЄС.  
2. Створити систему податкових 
стимулів щодо здійснення 
науково-технічної та 
інноваційної діяльності, в 
практику господарської 
діяльності запровадити 
порівняльну рекламу, що дає 
інформацію про споживчі 
властивості певної продукції 
порівняно з конкурентними 
аналогами та суттєво розширити 
в межах системи ринкового 
нагляду контроль за рівнем 
безпечності продукції, що 
перебуває в ринковому обігу.  

Зростання обсягу 
товарного виробництва 
на одиницю 
перероблених 
природних ресурсів. 

1. Збільшення частки кінцевої 
продукції у структурі всієї 
виробленої продукції 
(відношення ВВП до випуску 
товарів і послуг).  
2. Випереджальні темпи 
приросту ВВП порівняно з 
приростом товарів проміжного 
споживання (ресурсів).  
3. Стабільний приріст випуску 
нових видів продукції на 
вітчизняних підприємствах. 
4. Зменшення частки 
споживчих товарів у загальній 
структурі імпорту. 
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Додаток Г (продовження) 

 

Завдання 3. Створення довготривалих стимулів для бізнесу щодо 
інвестування у випуск нової продукції 

 
Напрями економічної політики  Показники реалізації напрямів економічної політики 

Прямі  Опосередковані 
Розпочати державно-приватне 
партнерство з питань збільшення 
випуску нової продукції. Спільні 
проекти сконцентрувати за 
такими пріоритетними 
напрямами: 
– імпортозаміщення; 
– розширення асортименту та 
обсягу випуску товарів і послуг 
за рахунок глибшого 
перероблення природних 
ресурсів; 
– збільшення випуску 
високотехнологічної продукції з 
інноваційними властивостями.   
  

Урівноваження високої 
динаміки споживання з 
виробництвом товарної 
продукції на 
внутрішньому ринку 
України 

1. Збільшення обсягів 
іноземних інвестицій у 

переробну промисловість. 

2. Збільшення частки:  

– вітчизняних споживчих 
товарів у структурі 
роздрібного товарообороту; 

– засобів виробництва у 
загальній структурі імпорту; 

– кінцевої (у т.ч. 
високотехнологічної) 
продукції в структурі 
експорту. 

3. Високі темпи приросту 
виробництва інвестиційної та 
споживчої продукції 
тривалого і короткострокового 

використання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


